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 תקציר מנהלים

נכון ואף הצלבה בין דגימות שונות של אותו מטופל הם אירועים שתוצאתם עלולה -אובדן של דגימה פתולוגית, שיוכה למטופל הלא

הוקמה במטרה לבדוק את תהליך השליחה, הקבלה להיות הרת אסון. ועדת בקרה ואיכות בנושא הטיפול בדגימות פתולוגיות 

והטיפול בדגימה פתולוגית מבחינת השמירה על זהות הדגימה לאורך כל התהליך ומבחינת איכות התהליך בכללותו )כתב מינוי 

 (.1ראה נספח  -הוועדה 

ישיבות  6הועדה קיימה . ותשונהוועדה ביצעה תצפיות בשלושה בתי חולים וכמו כן קיימה דיון בו השתתפו נציגים ממעבדות 

 (.2ראה נספח  –)פירוט הישיבות שבסופן גובשו מסקנות והמלצות המוצגות בדו"ח זה 

 לאורך התהליך בדרגות סיכון שונות.  גורמי סיכון 17אותרו 

 גורמי סיכון עיקריים:

 חד ערכי של הדגימה לכל אורך שלבי התהליך-זיהוי חד .1

על פי השיטה הרווחת היום, הדגימות כון בהן יש חשש להצלבת דגימות. לכל אורך התהליך, אותרו נקודות סי

חד ערכי רק לאחר הגיען למעבדה לפתולוגיה. שיטה זו אינה מאפשרת מעקב -מקבלות זיהוי ממוחשב וחד

ממוחשב אחר דגימות מרגע יצירתן ויוצרת מרחב זמן ומקום בו דגימות עלולות להעלם ללא יכולת גילוי של 

במספר מקומות תהליך הזיהוי מסתמך על סידור פיזי של מיכלים וקסטות על משטחים  ן אמת.האירוע בזמ

בשיטה זו עלול שינוי במיקום להשפיע  וכן הלאה(. 2, 1מספרי -כחלק מתהליך הזיהוי )למשל מימין לשמאל 

 הדגימה.טעות בממצאי זיהוי הדגימה וכתוצאה מכך על על 

 התהליךרישום ידני ומחשוב חלקי של שלבי  .2

במרבית בתי החולים, השיטה הנהוגה היום במידה ונלקחות מספר דגימות מאותו מטופל, היא רישום ידני 

וכן הלאה(  ותוכן המיכל )למשל "מעי יורד"( ובהתאמה כתיבת מספור  2, 1של: מספר סידורי על גבי המיכל )

ה בין דגימות של אותו מטופל )למשל הצלבלהפניה )ידני או ממוחשב(. שיטה זו עלולה לגרום הותוכן בטופס 

 רישום הפוך(. קיים כלים ובטופס על שד שמאל במ 2-על שד ימין ו 1 כתיבה של מספור

 היעדר ממשק בין מערכת המידע בפתולוגיה לרשומה של המטופל .3

על טפסי ההפניה חסרים פרטים קליניים חשובים לבדיקה עבור הפתולוגים כולל דירוג החשד. הפתולוג 

ק נמצא במצב של מחסור בפרטים שהם לעתים קריטיים בשעת קביעת האבחון. פרטים אלה יכולים הבוד

לעזור גם בגילוי טעויות שונות כמו החלפת דגימות בין מטופלים כשהאבחון נראה לא סביר יחסית לפרטי 

 הרקע.

וצאה מכך כת. בהן נעשה שימוש במעבדה לפתולוגיההיעדר קווים מנחים לשיטות הניקוי של הכלים  .4

 התקבעו שיטות מקומיות שחלקן ברות סיכון להפרדה בין דגימות, הצלבה בין דגימות ועוד.
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 המלצות להתערבות:

תהליך מורכב ובר סיכון כמו גם  למחשוב תהליכים,  2013ברוח החלטת הממשלה משנת הוועדה ממליצה כי  .1

המעטה ככל האפשר של זיהוי ויזואלי תוך ממוחשב כולו מעבדה לפתולוגיה יהיה בדגימה וטיפול ב ההעבר

 אנושי )זיהוי והשוואות של טפסים, מיכלים, קסטות, סליידים(. 

תת ועדה בראשות פרופ' ברשק ופרופ' פיינמסר לריכוז הפיתוחים והדרישות שהוצגו לחברת  הוועדה ממליצה למנות .1.1

ת המלצות לקידום שיפורים בתוכנה סופטוב )משווקת התוכנה שבה נעשה שימוש במרבית מכוני הפתולוגיה( וכתיב

 )כגון: התרעה על מקרים שלא עברו מתחנה לתחנה, בניית רשימות עבודה ועוד(.

מרגע לקיחתה בחדר בו  חד ערכי לכל דגימה-מתן זיהוי חדהוועדה ממליצה לבסס תהליך המאפשר  .2

 וד.התבצעה הפעולה ובכל שלב בתהליך לחייב תיעוד ממוחשב של הפריטים והעברתם בברק

קוד חד חד ערכי לכל מיכל ולכל -שיטת הברקוד עובדת אך ורק אם כל פריט בסדרה עובר בירקוד; יש לוודא מתן בר

מרפאות פריט )קסטות וסליידים( וקריאתם בכל שלב בתהליך, משלב הכנסת דגימה למיכל בחדר לקיחת הדגימה )ב

 (  ועד לשלב הבדיקה  המיקרוסקופית על ידי פתולוג.ומכונים

הממוחשבת אשר  ממשק בין מערכת המידע בפתולוגיה לבין רשומת המטופלוועדה ממליצה על בניית ה .3

תאפשר גישה ישירה לרופא הפתולוג לכל המידע הדרוש אודות המטופל בכדי לבצע ניתוח נכון של תוצאת 

 הדגימה. 

ימוש רב פעמי )פינצטות, לניקוי כלים בהם עושים ש רים מקומייםקווים מנחים ברו הוועדה ממליצה על קביעת .4

 כלי קיבול(.
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 הצגת הבעיה -חלק א' 

)ראה דוגמאות של אירועי בטיחות  נכון או בלבול בין דגימות של אותו מטופל היא טעות הרת אסון-שיוך של דגימה למטופל הלא

  . בחלק ב' לדו"ח זה(

 עתיר נקודות ברות פוטנציאל לטעות ובלבול בדגימות הינו לטיפול בדגימה )המתואר להלן( והסיקה כיהתהליך הוועדה ניתחה את 

: ריבוי המקורות לדגימה, נפח הדגימות המטופלות בכל רגע נתון במעבדה לפתולוגיה, הצורך בעיבוד וחלוקה )להלן: גורמי סיכון(

 מהוויםת בתהליך ארוך, והטיפול בידי מספר אנשי צווסלייד בבלוק וזיהוי בלמיכלי אחסון חדשים והצורך בזיהוי חדש לכל מיכל, 

 חד ערכית לכל הדגימות לכל אורך התהליך.-אתגר גדול בניסיון לשמור על זהות חד ביחד

 פתרונות אפשריים להפחתת הסיכונים.ותהליך ולהציע שיטות גורמי הסיכון העיקריים בעדה שמה לה למטרה למפות את והו

כיום בתחום ניהול הדגימה והמעבדה לפתולוגיה. להלן רשימת  החוקים, התקנות והנהלים הישימיםהוועדה למדה ובחנה את 

 המסמכים שנבחנו:

  1981תקנות בריאות העם, כריתת איבר וטיפול בהקרנות לאור ממצאי בדיקה פתולוגית בלבד, התשמ"א 

  1994 -תקנות בריאות העם )מעבדות רפואיות( תיקון התשנ"ד 

  של בדיקות במכון לפתולוגיה, חוזר מינהל רפואה  סמכות רופא מומחה לפתולוגיה לחתום על תשובות

64/1996 

 ( נוהלי בטיחות לעובדי מעבדות רפואיות לרבות מעבדות לפתולוגיה, בטיפול מדגימות בסיכון גבוהAIDS ,

 45/1992צהבת וכדומה(, חוזר שירותי אשפוז 

  34/99נוהל בדיקת דגימות רקמה או תאים, חוזר מינהל רפואה   

  13/2013תולוגית, חוזר מינהל רפואה טופיסה בדיקה 
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  הבאים: םיקרייהעכולל את השלבים מנקודת הלקיחה עד לדוח הפתולוגי התהליך הבסיסי של טיפול בדגימה פתולוגית 
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 הצגת מקרים  -חלק ב' 

 במסגרת ישיבות הוועדה הוצגו מס' תחקירי אירועים חריגים וטעויות ברצף הטיפול בדגימה הפתולוגית. 

 וגמאות לאירועים חריגים שהוצגו:ד

 :1אירוע  .1

בעמדת המאקרו, נדבקו לפינצטה פלוטרים מקסטה אחרת, עקב כך הדגימה   -הצלבת דגימות בין מטופלים

ושויכה למטופל.  שהייתה בקסטההעיקרית הדגימה ע"פ ולא שהתווסף לדגימה בטעות  פוענחה ע"פ הפלוטר

 צאה של מטופל אחר.נמסרה למטופל תובסוף התהליך לאור זאת, 

 :2אירוע  .2

בעמדת הקבלה התקבלה דגימה של המטופל א' ונרשמה  -טעות בזיהוי דגימות פתולוגיות בעמדת הקליטה

 במערכת הממוחשבת תחת השם של  מטופל ב'. הטעות התגלתה בעת האישור הסופי של התוצאה ותוקנה.

 :3אירוע  .3

לא הגיעו למעבדה. הבדיקות מועברות  לפתולוגיהבדה דגימות שהועברו ממכון הגסטרו למע  -אובדן דגימות

ע"י איש שינוע שמעביר את כלל דגימות המעבדה בבית החולים. המעבדה אינה מיודעת על הדגימות הצפויות 

 להתקבל ולעיתים הן נשלחות למעבדות אחרות או נשארות בצידנית ולא מגיעות למעבדה.

 :4אירוע  .4

מיקרו הוחלפו דפי ההפניה לבדיקה בין שני סליידים. הפענוח נרשם בעמדת ה -פענוח הדגימה הלא נכונה

 שאינה תואמת את הסלייד.של מטופל אחר בכתב יד ע"י הפתולוג על דף ההפניה 

 



 

 מינהל איכות ושירות

 בטיחות הטיפול

9101002ירושלים  1176ת.ד.  

  02-5655962 :פקס   02-5080356  :טל

Quality and Service Administration 

Health Care Safety 

P.O.B 1176 Jerusalem 9101002 

Tel: 02-5080356  Fax: 02-5655962 

 

 ניתוח גורמי הסיכון -חלק ג' 

ולים נצפה ( . בשני בתי ח3חולים )ראה פירוט בנספח -חלק זה מבוסס על תצפיות שבוצעו במעבדות לפתולוגיה בשלושה בתי

תהליך, שברובו מנוהל באופן ידני, המייצג את המתרחש במרבית בתי החולים בארץ. בבית חולים שלישי נצפה תהליך ממוחשב 

 היווה דוגמה לתהליך רצוי. בבית החולים השלישישאינו מייצג את מה שרווח בארץ. התהליך חלקית 

גיים של התהליך. קיימת שונות בין בתי החולים באופן ניהול התהליך. צע על פי פרוט השלבים הכרונולווניתוח גורמי הסיכון מב

על מנת לא להיכנס והפרוט הנ"ל מתבסס על דוגמאות ממספר בתי חולים שונים במטרה לשמור על רמה מסוימת של כלליות 

 להבדלים בין בית חולים כזה או אחר. 

 

 לקיחת הדגימה מגוף המטופל .1

ת שנלקחות בחדרי הפעולה השונים מקבלות זיהוי באמצעות מדבקת זיהוי המטופל. אם נלקחות ההליך המקובל כיום הוא שדגימו

וכן הלאה( והן כולן מקבלות את אותו הזיהוי  2, 1מספר  דגימות מאותו המטופל, נרשם על גבי המיכלים/ צנצנות מספור סידורי )

ום בכתב יד על גבי המיכל את תוכן המיכל ואת במדבקת המטופל. על הצוות המטפל בחדר הפעולה )אחות או רופא( לרש

(, "שד ימין" וכן הלאה.  הרופא המבצע את הפעולה  או האחות המסייעת 1למשל "מעי ימני רוחבי" )ראה תמונה מס'  :המספור

מה. ממלאים בכתב יד )בדרך כלל( את טופס ההפניה בו הוא מפרט את תוכנו של כל מיכל ורושם את המספור על כל מיכל בהתא

ברגע זה עדין אין במערכת ממוחשבת כלשהי תיעוד לכך שדגימות נלקחו, תוכן הדגימות וכמות. התהליך צריך להתבצע בריכוז 

 רב ותלוי בכך שאיש לא יפריע בנקודת הזמן הזו לאיש הצוות הממלא את הטפסים ורושם על המיכלים מספור.

הרפואית הממוחשבת של המטופל, ולעיתים מול מספר רשומות בו חבר הצוות הרפואי המבצע את הלקיחה עובד מול הרשומה 

 זמנית של מטופלים נוספים שזומנו למועד הלקיחה.

 

  ולהתפרש בצורה שגויה במעבדה.  ,עלול להיות מטעה, לא ברורעל גבי מיכל הדגימה, : כיתוב בכתב יד #1גורם סיכון 

 

הצלבה במידע שנכתב על המיכל המכיל דגימה ל לגרוםגי עלולה סימון ושיוך ידני של דגימה מאיבר זו: #2גורם סיכון 

 .  ימין(יש דגימה משד  1אבל בטופס ההפניה נרשם שבמיכל  1המספר  שמאלמאיבר זוגי )למשל: לקיחת דגימה משד 
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 מטופלים. עבודה מול מספר רשומות רפואיות הפתוחות בו זמנית עלולה לגרום להצלבת דגימות בין : 3גורם סיכון #

 

)בחלק מהמכונים  חד ערכי ממוחשב כבר בחדר בו נלקחה הדגימה-בבית חולים אחד בלבד דגימות פתולוגיות מקבלות זיהוי חד

. תוך כדי לקיחת מספר דגימות מאותו מטופל הן צריכות להיות מסומנות במספר רץ ומיד לאחר מכן במדבקות בלבד השולחים(

 טופס ההפניה עצמו גם הוא ממוחשב לגמרי.ת, המשויכות במספרן לרשומה הרפואי

 

 עבדה לפתולוגיההעברת הדגימה למ .2

עם אנשי צוות )סיעוד/בנות שרות לאומי/ כח עזר ועוד( בעגלות ייעודיות או ביד. על כל דגימה מדבקת למעבדה דגימות מועברות 

י ימני רוחבי"(. איש צוות במעבדה חותם במחברת וייתכן גם פירוט מילולי )"מע "3, 2, 1 " מטופל ומספר המיכל שכתוב בכתב יד

ייעודית ליחידה השולחת אחרי זיהוי המטופל והדגימות ע"י השוואה בין: מספר ת.ז. המטופל בטופס הפנייה אל מול מספרי ת.ז. 

יעודיים, טפסי ההפניה והמיכלים לעגלה/דלפק יאת המופיעים על המיכלים עם טפסי ההפניה. לאחר מכן עובד המעבדה מעביר 

 כאשר המיכלים וטפסי ההפניה צמודים פיזית.

שימוש בקלסרים/ מחברות, בצורך לכתוב בכתב יד ולחתום עובד המעבדה לפתולוגיה חותם בספר/מחברת על קבלת הדגימות. 

 הינו תהליך ארוך המסרבל את תהליך הזיהוי ושיוך הדגימות.

ן מספר המיכלים שהגיעו למעבדה או של פרטי זיהוי מטופל שאינם במקרה של פער בין מספר המיכלים על טופס ההפניה ובי

לבדוק היכן הדגימה  ותואמים, עובד המעבדה יוצר קשר עם הרופא המבצע )לוקח הדגימה( במחלקה השולחת, ובאחריות

 סימון מיכל ובו דגימה במדבקת זיהוי המטופל – 1תמונה 
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חת. החסרה. באחת התצפיות נמסר במפורש שתהליך זה הינו מסובך מכיוון שלא תמיד הרופא המבצע נמצא במחלקה השול

אנשי למעבדה לפתולוגיה ו/או ל הטיפול  למחלקה השולחת אין מידע רציף על ניוד הדגימה ולכן היא מעבירה את האחריות על

השינוע. לעיתים צוות המעבדה ממתין עם הבירור מול המחלקה השולחת, עד לסיום הבירור במעבדה אל מול הדגימות הנמצאות. 

 .עיכוב נוסףגורם ללקה השולחת חהבירור אל מול המ

לא בכל המקרים הדגימה מזוהה עם שמו של הרופא השולח דבר המקשה על הרופא הפתולוג לתקשר עמו במידה ויש צורך 

 בהתייעצות/דיון קליני.

 

: אובדן הדגימה בדרך למעבדה לפתולוגיה )למשל, נשארה בחדר פעולה, נפלה מהארגז בתהליך השינוע( 4גורם סיכון #

צוות מהמעבדה יקבל לידיו את הדגימות ויבצע השוואה בין הכתוב בטופס ההפניה ובין מספר תתגלה רק כאשר איש 

 המיכלים שהוא רואה לפניו.

 

. הצורך בהשוואה ויזואלית של מספרי תעודות זהות על אחרטעות בזיהוי המטופל ושיוך הדגימה למטופל : 5גורם סיכון #

 י ביצוע ולטעויות. מייגע ולכן בעל פוטנציאל לא יכלכל טופס וכל מ

 

היעדר שיוך עם הרופא השולח מקשה על הרופא הפתולוג לקדם את הפענוח במקרה ומתעוררים נושאים : 6גורם סיכון #

 לבדיקה. חמור מכך, לא ברור למי למסור את התשובה או למי להודיע על ערכים קריטיים במידה וימצאו.

 

 מספור הדגימה במעבדה לפתולוגיה .3

חד ערכי לכל דגימה )לעתים באופן מיידי עם הגיען -ות עד שאיש צוות מהמעבדה יבצע זיהוי חדהדגימות ממתינ

 למעבדה, לעתים בשעה מסוימת שקבועה מראש במעבדה, תלוי בשיטת העבודה ובעומס העבודה במעבדה(. 

למשל תוך -סדרתי ולא יחד  העברתן של דגימות רבות ממטופל אחד בזמנים שונים )במקרים בהם מגיעות דגימות ממטופל באופן

שעות מקבלות  72שמגיעות בתוך של אותו מטופל, כדי ניתוח( מלווה בשיטות מספור שונות. במקומות מסוימים נהוג כי דגימות 

 את אותו המספר הפתולוגי. 

 :באחת משתי שיטותהמספור מתבצע 

 –שיטה א' 

(. במקרה זה יש גליל מספרים 2מראש )ראה תמונה מס' על גליל נייר שמוכן  ותמספרים הנמצאמדבקות מספור באמצעות 

. עובד קוד-וללא בר מדבקות "בן" עם אותו המספר 8ומתחתיו  קוד-מספר אב אחד עם ברמכיל  . הגלילשנמצא בתחנה זו

קוד ומדביק על טופס ההפניה. את המדבקות הקטנות מדביק על כל הצנצנות והמכסים -המעבדה לוקח את מדבקת האב עם הבר

אם חסרות מדבקות ניתן בעמדת המחשב הקרובה, להעביר את במכשיר הבר קוד את מדבקת במקומות מסויימים, של הצנצנות. 

( על גבי 3 -2 -1) מספרי האב ולהפיק עוד מספר מדבקות "בן" עם אותו המספר. עובד המעבדה מניח את הדגימות לפי סדר

עמדת מאקרו( צריך להניח שהדגימה הכי ימנית של מטופל מסוים היא זו העגלה מימין לשמאל כך שאיש הצוות הבא בתהליך ) 

וכן הלאה. טופס ההפניה עם מדבקת האב ועליו כתוב מספר המיכלים עובר למזכירה שמקלידה למערכת  1שממוספרת 
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ה למספר הממוחשבת )לתוכנת סופטוב( את המידע ולמעשה מבצעת שיוך )כשהדגימות לא לפניה אלא בעמדה אחרת( של דגימ

 חד ערכי.-זיהוי חד

 

הצלבה בין המיכלים/הצנצנות. היות והתהליך מסתמך על הנחה פיזית נכונה ואי הזזה של : 7גורם סיכון #

  .דגימות על העגלות

 

 –שיטה ב' 

בשיטה זו עובד במעבדה מעביר צנצנת מייצגת אחת של מטופל מסוים באמצעות ברקוד במערכת הממוחשבת )תוכנת סופטוב(, 

ושם את מספר הצנצנות הרצוי ומפיק מדבקות זיהוי לכל אחת מהצנצנות. לכל מדבקה מספר שונה וייחודי לה. עובד המעבדה ר

כך שתהיה תאימות בין המספור על המיכלים ובין המספור שיצא במדפסת  –נדרש להקפיד בשלב זה להדביק נכון את המדבקות 

 המדבקות.

קוד ייתכן כי -בה בין דגימות. במידה ולא מעבירים את כל המיכלים בבר: אובדן דגימה או הצל8גורם סיכון #

 .הבאותקבל מספר של המטופל  דדגימה מסוימת תהיה שייכת למטופל אח

 

 

 

 

 

גליל מספרים בעמדת הקבלה בכניסה למעבדה. מספר אב אחד עם  – 2תמונה 
 .רקודאך ללא במדבקות עם אותו המספר  8ברקוד  ומתחתיו 
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 בדיקה מאקרוסקופית והכנסת דגימות מייצגות לקסטות .4

 הוצאת קסטות  4.1

בדה או הרופא הפתולוג )תלוי בבית החולים( מפיק בשלב זה לכל מיכל צריכות להיות מיועדות קסטה אחת לפחות. עובד המע

. כשחלקן ייתכן ולא יהיו בשימושמספר קסטות הדפסת קסטות במדפסת קסטות. עובד המעבדה או הרופא הפתולוג נותן פקודה ל

 כאשר הפתולוג מוציא מראש מספר גדול של קסטות ולא משתמש בכולן יש לבטל את הקסטות שלא נעשה בהן שימוש.

חד ערכי שאמור להיות תואם למספר הדגימה. כלומר כל קסטה ייעודית לדגימה. הוצאת הקסטות מתבצעת -טה מספר חדלכל קס

 באופנים שונים בבתי חולים שונים. 

 

 

 –שיטה א' 

קוד את טופס -הדרך המסוכנת ביותר שנצפתה היא כזו שבה הרופא הפתולוג החזיק בידו חבילה של טפסי הפניה, העביר בבר

ה הראשון בערימה, העביר את הטופס האחרון בערימה ונתן פקודה להפקת קסטות למספר רב של מטופלים בו זמנית.  כך ההפני

 עמדת המאקרו, נמצאות קסטות רבות של מטופלים שונים. ב

 

וגיים. וסיכון לקריאה שגויה של מספרי תעודת זהות ומספרים פתולשל מטופלים שונים  : הצלבה בין קסטות 9גורם סיכון #

הסיכון נובע מכך שלא בכל עמדה של קבלת חומר יש מדפסת קסטות, ועל כן הקסטות יוצאות בו זמנית למספר מטופלים. 

קיימת הנחה )שמסוכן להסתמך עליה( שהקסטות מונחות מימין לשמאל על המגשית שלהן בדיוק כפי שהדגימות אמורות 

  ההפניות בעמדת הַמאקרו.   להיות מסודרות מימין לשמאל על העגלה וזהו גם סדר

 

 -שיטה ב' 

שיטה נוספת, קסטות מופקות לכל מטופל בנפרד ומונחות פיזית באופן שבו כל קסטה מונחת על יד המיכל שהיא מיועדת לו )ראה 

המטופל ( מיכלים מונחים על עגלה ליד עמדת מאקרו וליד כל מיכל הקסטה הייעודית לו. על כל מיכל יש מדבקת זיהוי של 3תמונה 

ומדבקת זיהוי עם מספר פתולוגי. על דלי עם דגימות גדולות יש מספר קסטות. בשלב זה ההפניות מנותקות מהדגימות וקיימת 

 הנחה שהן מסודרות בעמדת המאקרו על פי סדר הדגימות המונחות על העגלה.
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 בדיקת מאקרו 4.2

 נצפו על ידי הוועדה:בכל בית חולים מתקיים בצורה שונה. אלה השיטות ש

  -שיטה א' 

מכתיב תיאור מאקרו למזכירה שיושבת בסמוך מאוד ומקלידה תוך כדי הבדיקה עצמה )פתולוג רואה או עוזרו,  הרופא הפתולוג

את המסך תוך כדי ההקלדה ויכול לבצע בקרה על נכונות הכתוב(. המזכירה יושבת עם ערימה של טפסי הפניה שאמורה להיות 

ו הדגימות והקסטות על העגלה. הרופא לוקח מהעגלה צנצנות שנראות לו שייכות למטופל מסוים, מבצע זיהוי של שם מסודרת כמ

המטופל ומקריא את שם המטופל למזכירה שיושבת לידו. לעתים המזכירה מקריאה את שם המטופל הבא כפי שמופיע על טופס 

י של המטופל. לעתים המזכירה תציין פרטים נוספים שכתובים בטופס ההפניה ולפי שם המטופל הרופא ייקח צנצנות ויבצע זיהו

סיגמה.." . בכל מקרה המזכירה תציין  2הפניה ונראים לה רלוונטיים. למשל תציין בפני הרופא את סדר הדגימות "אחד מעי יורד, 

לה. לאחר בדיקה של כל את מספר הצנצנות לפי הרשום בהפניה. הרופא הפתולוג לוקח צנצנת אחת וקסטה אחת שמתאימה 

צנצנת התוכן עובר לקסטה )ליד כל צנצנת הונחה מבעוד מועד קסטה(  שבשלב זה הרופא אמור לוודא שקיימת התאמה בין 

ולעיבוד במכשיר  הצנצנת לקסטה. הקסטה עוברת למיכל שימור. הצנצנת נזרקת. הקסטות מועברות בהמשך לסלסילות ייעודיות

 .עיבוד רקמות

 

  -שיטה ב' 

למזכירה שמקלידה בשלב מאוחר נייר ההפניה מועבר פתולוג כותב בכתב ידו על גבי נייר ההפניה או על גבי ניר אחר. הרופא ה

 יותר את התשובה.

 עם קסטות מודפסות מראש דגימות ממתינות לבדיקת מאקרו – 3תמונה 
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  -' גשיטה 

פתולוג מדבר בקול רם ואומר את תיאור הַמאקרו. הקבצים עוברים למזכירות רופא הה – (Dictation)הכתבה באמצעות קול 

 .הממוחשבת בשלב מאוחר יותר למערכתת המידע אשמקלידות 

 

  -' דשיטה 

Voice Recognition –  ומתורגם למלל. הרופא מקריא, והמידע  פתולוג מזוהה על ידי מערכת ממוחשבתרופא ההתיאורו של

 תוך כדי את תיאור המקרההקלדה ולתקן תוכן הכשהוא יכול לראות על גבי מסך את הקראה במערכת הממוחשבת תוך כדי נקלט 

 .ההקלדה

 

 -שיטה ה' 

הרופא מוסיף נתונים על הדגימה לתוך תבנית ממוחשבת המופיעה במערכת הממוחשבת. התבנית מותאמת לסוג  –תבניות 

החומר ומסייעת למקבל החומר לוודא כי לא דילג על שלבים בתיאור. התבנית מוטמעת לתוך שדה "תיאור המאקרו" בתשובה 

 מאשר את נכונות הכתוב. התהליך נפתח בתיק החולה באמצעות קריאת בר קוד של צנצנת הדגימה.  הפתולוגית לאחר שהרופא 

 

יש סיכוי לטעות בהבנת הנשמע או  ,. בשיטות שבהן יש שילוב של מזכירהטעות בהקלדה: #01גורם סיכון 

ממוחשב של  הנקרא, טעויות צפויות בהקלדה שעלולות להיות משמעותיות,  טעות בהחלפה של טופס וקובץ

מטופל אחר. במערכות זיהוי קולי יש ספק האם המערכת מזהה במדויק את הנאמר, עד כמה מושפעת ממבטא 

 או גוון קול ומהי מידת האמינות של המערכת.

 

אין כיום נוהל או הנחיות לגבי פרק הזמן שיש לשמור מיכלים או קסטות ריקות. כתוצאה מכך השתרשו נוהגים שונים 

 ות.במעבדות שונ

השלכת מכלים או קסטות ריקות עם שאריות דגימות מטופל ללא אפשרות לבירור נוסף. חוסר : #11גורם סיכון 

 בנתונים ויכולת לחזור למיכל הדגימה במקרה של חשש לטעות.

 

של הטופס עם הנחה לא נכונה (. 4הצלבה בין הדגימות לבין טופס ההפניה )ראה תמונה  : #21גורם סיכון 

 מתאים כתוצאה מטופס הפניה ידני וזיהוי ידני של המיכל. המיכל הלא
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זליגה של שאריות דגימה כתוצאה מהיעדר תהליך של ניקוי שולחן העבודה בסיום הטיפול בדגימה של : 13גורם סיכון #

 בטרם תחילת עבודה על דגימה של מטופל חדש.קודם מטופל 

 

 רקמות  עיבוד  .5

 בודת זו.לא נמצאו גורמי סיכון במסגרת ע

 

 שיקוע בפרפין, הכנת חתכים וצביעתם  .6

  שיר עיבוד רקמות ולמחרת מבוצע שיקוע של הרקמות בפרפין. הקסטות עוברות עיבוד באמצעות מכ

 שיטת ניקוי הפינצטות והכלים החד פעמיים בתהליך השיקוע אינה מעוגנת בנוהל ונמצאה שונות רבה בתהליך. 

ות של מטופלים כתוצאה משאריות דגימה של מטופלים הנשארות על מלקטת )פינצטה( הצלבה בין דגימ : #41גורם סיכון 

או על כלים חד פעמיים.  באופן דומה נושאים כגון: החלפת המים באמבט החיתוך וניקוי המים תוך כדי עבודה, ניקוי יסודי 

 של הכלים בשלב תיאור המאקרו והשיקוע, מהווים סיכון להצלבת דגימות מטופלים.

 

 . אלה השיטות שנצפו על ידי הוועדה:תהליכים שונים  לסימון הסליידים בשלב החיתוך מיםחולים מתקייה יבתב

   חד ערכי רק לאחר שהדגימה נמצאת עליהם-סליידים מקבלים מספר זיהוי חד  -א' שיטה 

 מבצע את הפעולות הבאות ברצף הבא:מעבדה העובד 

o  קסטה.הקוד של -בראת הקורא 

o   במכשיר ומניח במים. מבצע חיתוך 

 דגימות ממתינות לבדיקת מאקרו –  4תמונה 
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o  .לוקח סלייד זכוכית )ללא זיהוי( ושולה את החומר מהמים 

o  על גבי הסלייד מדביק מדבקה מהמדפסת שלידו. כך כל סלייד מקבל זיהוי מייד לאחר שהחומר נמצא על

 גביו. 

o  הסלייד לסלסילה ייעודית מעביר את 

o סליידים למכונת צביעה )תנור(. מעביר את ה 

o רוצה לחלק בלוק מסוים לשני סליידים הוא יכול לעשות זאת בשלב הזה ואז הדגימה עבדה המעובד במידה ו

 .נוסף  מספר סידוריתת הזו תקבל 

 

 .חד ערכיים למספר רב של דגימות ומטופלים מראש-סליידים מודפסים מראש עם מספרי זהות חד -ב' שיטה 

 מבצע את הפעולות הבאות ברצף הבא:מעבדה העובד 

o הקסטות מהמכונה ומסדר אותן במגש לפי סדר מספרים רץ  לוקח את כל 

o ניגש לעמדת המחשב 

o  מברקד את הברקוד הראשון והאחרון במגש שלו ומופיעה לו רשימה של כל הקסטות שנמצאות במגש

 (במערכת הממוחשבת"נוצר"  סטאטוסבמחשב )בשלב הזה כל קסטה מקבל את ה

o ל הבלוקים )קסטות( האלה.  מפיק הדפסה של כל הסליידים שיהיו שייכים לכ 

o  .כל סלייד יצא מהמדפסת כשעליו המספר הסידורי שלו 

o   .לוקח את הקופסה עם כל הסליידים לעמדת חיתוך בלוקים 

o מברקד את הקסטה 

o  .פותח את הקסטה ומבצע חיתוך, לוקח את הסלייד המתאים 

o  .מוציא מהמים סלייד עם דגימה ומניחה בסלסילה המיוחדת לסליידים 

o  .ממשיך הלאה עם כל הקסטות 

o .סליידים עוברים לסלסילה וממשיכים לעמדת צביעה 
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מייצגת  1זה מספר האב של הדגימה הזו שמזהה את המטופל, ואחר כך הספרה  07215: סלייד עם זיהוי 5תמונה מספר 

 ייד הראשון מהקסטה הזו.נוסף מייצג את הסל 1-ו והז דגימהנוסף מייצג את הקסטה הראשונה שיצאה מה 1הדגימהאת 

 

מקשה על בירור אי התאמות וסוגיות נוספות  החיתוךהשיקוע ועדר נגישות למידע לעובד בעמדת יה: #51גורם סיכון 

בעמדה זו. הסכנה שהעבודה תתעכב או שעובד המעבדה יקבל החלטה בתנאי אי ודאות וללא כל המידע הזמין 

 במערכת.

ידים של מטופלים שונים. בזמן החיתוך עקב הסתמכות על סדר הבלוקים והסליידים הצלבה בין סלי: #  16גורם סיכון 

 שמונחים לפני העובד. )שיטה ב'(

 

עובד מעבדה צריך לארגן את כל הסליידים המשויכים למטופל מסוים על מגש אחד  בשלב חלוקת הסליידים לרופא הפתולוג, 

שונות לארגון הסליידים בבתי חולים שונים, באופן עקרוני יכולים להיות  )או יותר אם מדובר בהרבה מאוד סליידים(. יש שיטות

 שונים על מגש אחד. מטופליםסליידים של 

 

 מספור סלייד   –  5תמונה 
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 סקופית וכתיבת תשובהמיקרו הבדיק .7

שלב זה לא נצפה. בשלב זה הסיכון העיקרי הוא בכך שהפתולוג לא יעביר כל סלייד תחת הברקוד וייתכן ויסתכל על סלייד של 

שלא יינתנו  לפתולוגיה ממספרות את הדגימות מראש כך. חלק מהמעבדות ד תוך כתיבת תשובה למטופל אחראח מטופל

יקבלו מספרים עוקבים. בדרך זו שונות לא  מטופלותלמשל שתי דגימות שד של .  סוג חומרדגימות מאותו מספרים עוקבים ל

 זערת סכנת ההחלפה על ידי הפתולוג.ובהנחה שהמקרים נבדקים על ידי הפתולוג לפי סדר מספרי, ממו

  

 הצלבה בין סליידים של מטופלים שונים  בזמן הבדיקה המיקרוסקופית על ידי פתולוג.: 17גורם סיכון #

 

 מגשית של סליידים   –  6תמונה 
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 דירוג פרואקטיבי של גורמי הסיכון שתוארו לעיל

זיהוי  גורם סיכון שלב בתהליך

 מוקדם

 מדד הסיכון חומרה  שכיחות

= לא ניתן 5

 לגלות בזמן

= גילוי 1

מוקדם סמוך 

 לאירוע

= גבוהה 5

 ביותר

= נמוכה 1

 ביותר

= גבוהה 5

 ביותר

= נמוכה 1

 ביותר

A B C D=A*B*C 

 18 3 3 2  סימון מיכלים בכתב יד 1 1

 48 4 3 4 סימון ושיוך דגימה מאיבר זוגי 2

 80 5 4 4 מספר רשומות פתוחות בו זמנית 3

פתולוגיה )ללא אובדן הדגימה בדרך למעבדה ל 4 2

 מערכת מעקב(

5 4 5 100 

טעות בשיוך הדגימה למטופל בשלב המספור  5

 בפתולוגיה

4 3 5 60 

 6 2 3 1 זיהוי הרופא השולח 6

הצלבה בין מיכלים כתוצאה משיטת סידור  7 3

 )הכנה לתיאור מאקרוסקופי(

4 2 5 40 

הצלבה בין דגימות של מטופלים שונים בשלב  8

 וגיההמספור בפתול

4 3 5 60 

 80 5 4 4 הצלבה בין קסטות וסיכון לקריאה שגויה 9 4

      

 27 3 3 3 טעויות בהקלדה/הכנסת נתונים 10

 8 2 2 2מיכלים או קסטות שיידרשו לבירור השלכת  11
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 נוסף

הצלבה בין דגימות לבין טופס ההפניה של  12

 מטופלים שונים

2 3 4 24 

     ימה בין מטופליםזליגה של שאריות דג 13

 זיהום דגימה בחלקי דגימה אחרת שנשארו על  14 5

 אחריםכלים או פינצטות 

4 3 4 48 

למידע רלוונטי  גישה לעובד מעבדה  היעדר 15 6

 בזמן השיקוע והחיתוך

3 4 3 36 

הצלבה בין סליידים של מטופלים שונים בזמן  16

 החיתוך

4 4 5 80 

ל מטופלים שונים בזמן הצלבה בין סליידים ש 18 7

 בדיקת פתולוג

3 3 5 45 
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 המלצות הוועדה -חלק ד' 

 

 שלב בתהליך

  

 מחייבות שאינןהמלצות  המלצות מחייבות גורם סיכון 

      

 כללי

 

מחשוב כל עמדות 

   העבודה והתהליך

   כל התהליך יתנהל ללא

נייר כאשר ההפניה תהיה 

המיכלים כך שממוחשבת 

ים. לא יהיו מלווים בדפ

צעד זה מחייב התגייסות 

של כלל היחידות הקליניות 

בבית החולים ששולחות 

 דגימות. 

  יש צורך לכתוב נוהל

רוחבי המנחה בנושא 

ותנאי  דגימותההעברת 

 ב נקודת המוצאמ העברה

יחידות חדרי ניתוח, 

ועד ומרפאות שונות 

למעבדה ועל פי כללי 

שינוע תקינים לפי נוהל 

המחלקה למעבדות 

ה משולשת )באריז

על כל זאת וביוהזרד( ו

מנת להבטיח את שלמות 

ור תומעקב וני ותהדגימ

רציף. גם את נושא 

ניתן והשינוע ההעברה 

 להוסיף למערך המחשוב

נקודות  )ממשקים עם

 כך שניתן לעקוב ( המוצא
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מנקודת  אחר הדגימה

 המוצא, שליחה והגעה

 .בזמן אמת למעבדה

 (במערך הקהילה)כולל 

 ין יתקיים ממשק ב

ת והמערכת הממוחשב

במעבדה לפתולוגיה לבין 

של רשומה רפואית ה

 .המטופל

  יקבע נוהל כשל למקרה

שבו המערכות 

הממוחשבות קורסות 

)עבודה זמנית באמצעות 

 .(טפסים והפניות

זיהוי ומספור  

 הדגימה

 יסומן בברקוד שישמור  פריט כל 

על בטיחות וסדר בתהליך, 

)הפנייה,   כל פריטשמשמעותו 

יכל, צנצנת, קסטה...( עובר מ

תחת קרני הלייזר של הבר קוד. 

אין לברקד רק פריט אחד מתוך 

 סדרה כמייצג של כל הסדרה.

 

דגימה לקיחת  1

  מגוף המטופל

כתב יד על  – #1

 המיכל

סימון ושיוך  – #2

 דגימה מאיבר זוגי

  יוכן נוהל הקובע כי יש להדביק

במעמד לקיחת מדבקת מטופל 

ופל עדין בחדר כשהמט הדגימות

 וללא השתהות.
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מספר  – #3

רשומות פתוחות 

  בו זמנית

נוהל "ניקוי שולחן" לפני  כןיו

תחילה של הפעולה )לוודא כי לא 

נשארו חומרים או מדבקות 

 רשומתממטופל קודם( או ש

במערכת  ההמטופל הקודם פתוח

 הממוחשבת.

  המידעניהול מערכת 

צריכה להבטיח 

שרק אמצעי טכנולוגי ב

מטופל של ה רשומה

 ללא פתוחהשבחדר 

במקביל ש אפשרות 

שתהיה זמינה רשומה 

 .נוספת

2 

 

העברת הדגימה 

למעבדה 

 לפתולוגיה

אובדן   – #4

הדגימה בדרך 

 למעבדה

  הטמעת מערכת ממוחשבת

המנהלת את  המעקב אחר כל 

דגימה מרגע הלקיחה ועד לסיום 

 הדו"ח של הרופא הפתולוג.

 

טעות בזיהוי  – #5

מטופל ושיוך ה

 הדגימה למטופל

  יעודכן הנוהל המפרט את המידע

הקליני המחויב, שצריך להיכלל 

בהפניה הקלינית לבדיקה 

 :, לרבותהפתולוגית

o דירוג האבחנה  

o איבר 

o פעולה 

o שאלה קלינית 

זהו נוהל מחייב לרופאים המבצעים 

 את הבדיקה והרופאים המפנים.

 

זיהוי הרופא  -  #6 

 השולח

 כי הדגימה תהייה  יקבע בנוהל

הרופא מזוהה עם שמו של 

 שנטל את הדגימה ושלחה

על מנת שהפתולוג יוכל לברר 
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איתו מידע נוסף. שמו של 

הרופא השולח יכלול גם 

)אפשרי זיהוי  חותמת

 , מס' רישיון וטלפון.דיגיטלי(

  המחייב  בקהילהבניית נוהל

מטפל הרופא הציון שמו של 

)מרכז הטיפול( לכל סוג של 

 וןעדכחובת הות ובדיק

 בתוצאות הבדיקות.

3 

  

 מספור

הדגימה במעבדה 

 הפתולוגית

הצלבה בין  – #7

מיכלים כתוצאה 

משיוך המבוסס על 

שיטת סידור 

 המיכלים 

  

 

   הטמעת מערכת ניהול

מעבדה המחוללת 

מספר בכל אירוע 

 מחדש. 

  איסור שמירת מדבקות

   בין דגימה לדגימה. 

הצלבה בין – #8 

של  דגימות

מטופלים בזמן 

 המספור בפתולוגינ

 

 

 

 

 

  יש להקפיד שדגימות

מאותו הניתוח יפוענחו על 

ידי אותו פתולוג ולכן 

עם הכלל הוסכם להישאר 

  . שעות 72של 

  בכל פעולה שמתבצעת

 פריהיה מס

 מקרה/דרישה.

 פרהדגימה תוצמד למס 

מקרה/ ת"ז/מספור זהה 

 24בתוך של המטופל 

הדגימה תגיע כך ששעות 

שבודק  אותו הפתולוגל
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את שאר הדגימות של 

 . המקרה

 4 

  

  

  

בדיקה 

מאקרוסקופית 

והכנסת דגימות 

 קסטותמייצגות ל

    

  

הצלבה בין  – #9 

קסטות וסיכון 

לקריאה שגויה של 

 מספרי ת.ז.

 

  הדפסת קסטות תיעשה פרטנית

לכל מטופל ולא למספר 

 מטופלים בו זמנית.

  רק למטופל אחד המדפסת

 זמנית. -ופתוחה ב

  קסטות יודפסו עם ברקוד )ללא

 אפשרות לביצוע ידני(.

  לכל עמדת קבלת חומר

תהיה משויכת מדפסת 

 קסטות במיקום קרוב.

  יש להכניס למערכת

הממוחשבת שדה/הודעה לגבי 

 20"יצרת  -ביטול קסטות. למשל

 8קסטות והכנסת מידע לגבי 

 12בלבד. האם לבטל את 

   הקסטות הנותרות?"

 מדת פתולוג תכלול כל ע

 עמדת מחשב.

טעויות  – #10

בהקלדה/הכנסת 

 נתונים

   כל מוסד יזהה את

הסיכונים בשיטה הנהוגה 

אצלו ויבצע ניהול סיכונים 

מוסדר באמצעות בקרת 

רשומות קבועה ומבדקים 

 קבועים לעניין זה.

השלכת  - #11

 מיכלים או קסטות 

   :כתיבת הנחיה בנושא

שמירת פחי אשפה 

ילים חומרים רגישים המכ

כולל: מיכלי  שבועלמשך 

דגימות, קסטות ריקות 

השיקוע והחיתוך  באזורי

 ועוד.

#12 -  

הפרדה/הצלבה בין 

דגימות לבין טופס 

שיוך בברקוד של הרשומה  

לדגימה והימנעות ככל 
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 האפשר משימוש בניירת  ההפניה

זליגה של  – #13

שאריות דגימה בין 

 מטופלים

  יך של ניקוי הטמעת תהל

שולחן העבודה בסיום 

הטיפול בדגימה של 

מטופל בטרם תחילת 

עבודה על דגימה של 

 מטופל חדש.

שיטות ניקוי -  #14 רקמות עיבוד  5

פינצטות וכלים 

נוספים )בין דגימה 

  לדגימה ( 

  

   הנחיה מקומית תוטמע

לגבי שיטות ניקוי פינצטות 

וכלים נוספים בשלב 

 סקופיהמאקרוהתיאור 

 בשלב השיקוע.ו

שיקוע בפרפין,  6

הכנת חתכים 

 וצביעתם

אין גישה  -  #15

 לעובד מעבדה 

 למידע

  עמדת בהצגת מידע רלוונטי

. המידע מוכנס למערכת השיקוע

בעמדת התיאור  הממוחשבת 

)כדוגמת מספר  סקופיהמאקרו

 פירורים או מנח מיוחד רצוי(.

  יעבירבעמדת הבלוקים העובד 

מנת בבר קוד על  כל בלוק

שיוצג המידע ויתאפר לוודא 

 כי לא חסר  מקטע/פרור.לוודא 

 

הצלבה בין  – #16

סליידים של 

מטופלים שונים 

 בעמדת החיתוך

  הצגת מידע רלוונטי לעובד

בעמדה זו על מנת שידע באיזו 

רקמה מדובר )כלומר זמינות של 

 עמדת מחשב(.

  שמירה והקפדה על ניקוי

 האמבטיה. 

 המים  קיום נוהל של החלפת

באמבטיה בתום כל יום עבודה 

בקרה ממוחשבת על יציאת 

סליידים מהמעבדה אל 

 הפתולוג.
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 וניקוי יסודי של הכלים.

בדיקת   7

מיקרוסקופית 

 וכתיבת תשובה

הצלבה בין  – #17

סליידים של 

 מטופלים שונים.

  .הצבת ברקוד בעמדת המיקרו  .העברת כל סלייד בברקוד 



 

 מינהל איכות ושירות

 בטיחות הטיפול

9101002ירושלים  1176ת.ד.  

  02-5655962 :פקס   02-5080356  :טל

Quality and Service Administration 

Health Care Safety 

P.O.B 1176 Jerusalem 9101002 

Tel: 02-5080356  Fax: 02-5655962 

 

 

נספחים
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 ב מינוי כת -1נספח מס'  
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 תאריכי מפגשי הוועדה  - 2נספח מס' 

 

 פגישה ראשונה  -  30.3.2014

 פגישה שנייה  - 22.5.2014

 פגישה שלישית  - 04.11.2014

 פגישה רביעית  - 15.12.2014

 פגישה חמישית  - 22.2.2015

 פגישה שישית ומסכמת  - 12.4.2015

 

 ו"חחידוש תצפיות ועדכון הד  -  2016יוני -מאי
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 סיכום תצפיות בבתי חולים  – 3נספח מס' 

 

 21.10.2014סיכום תצפיות  בתאריך  

המקבל דגימות מחדרי ניתוח, ממכון גסטרו, פלסטיקה, מחלקת עיניים,  #1בבית חולים גדול מכון פתולוגיה 

 , ביופסיות ריאה ובלוטת התריס.CTמרפאות חוץ, מכון השד , מכון 

 הערות תיאור שלב

ברת הע

הדגימה 

 למעבדה

בנות/ בני שרות מביאים את הדגימות בעגלות  

ייעודיות למכון )בתצפית הגיע בן שרות עם דגימה 

 אחת ביד(

 

בתצפית הגיע בן שרות עם 

צנצנת שאמנם הוחזקה 

בכפפה אך הייתה עטופה 

בנייר ובכפפות ולא בשקית 

מיוחדת למניעת העברת 

 זיהומים. 

העובד לבש כפפה על היד 

 זיקה את הדגימה.שהח

קבלת 

הדגימות 

 במעבדה

דגימות 

 קטנות

את הדגימה במכון מקבלת עובדת מעבדה תורנית 

שמגיעה מעמדה אחרת לעמדת הקבלה על מנת 

 לקבל את הדגימות. 

עובדת המעבדה בודקת שההפניה תואמת לצנצנות 

שקיבלה מבחינת מספר הדגימות וזהות המטופל. 

ההפניה וגם עובדת המעבדה חותמת גם על דף 

במחברת של המחלקה ומחזירה לבן השרות עותק 

 מההפניה. 

 הדגימות עוברות לעגלה. 

 כל דגימה מונחת פיזית על טופס ההפניה.

 -עבור צנצנת בודדת 

הצנצנת מועברת עם מכתב 

 הפניה שמחוברת בגומי.

  –עבור מספר צנצנות 

מכתב ההפניה מונח בדלי 

 בסמוך לצנצנות.

 

מה בין במידה ואין התא

 –מכתב ההפניה לצנצנות 

עובדת המעבדה מניחה 
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בקופסה "לבירור"  

 ומתקשרים למחלקה. 

לא שולחים חזרה חומר 

 למחלקות עם בני שירות.

על ההפניה רשומות 

מספר הדגימות שנלקחו 

וזה מקור מידע מאוד 

 חשוב לכל התהליך!

דגימות 

 גדולות  

לוג דגימות גדולות שצריכות להיבדק ע"י רופא פתו

)למשל רחם( מניחים בעגלה נפרדת שרשום עליה 

 "תכשירים לפתיחה". 

לערך הרופא הפתולוג מטפל בדגימות  15:00 -ב

 גדולות.

מספר רב של צנצנות 

מונחות בדלי ומחוצה לו עם 

הפניה שנמצאת במיקום 

 כלשהו. 

הדגימות עדין לא קיבלו 

 מספור של מעבדה.

דגימה 

 טרייה

ראש שאמור להגיע דגימה עובדת המעבדה יודעת מ

 טרייה )כמו דגימות שד( שיש לטפל בו מיד. 

עובדת המעבדה מפיקה מראש רשימת הניתוחים 

ותדפיסים של תוצאות פתולוגיות קודמות אם יש. 

מתקבלת החלטה מראש איזה רופא יהיה אחראי על 

 איזו דגימה טרייה.

הרופא מטפל בדגימה 

כשהיא עדין לא ממוספרת 

בדה. במספר של המע

הרופא מחליט לכמה 

דגימות הוא רוצה לחלק 

את הדגימה הטרייה 

וירשום על גבי הדלי בטוש 

וזה  X5)למשל כותבים 

אומר שצריך לחלק את 

 הדגימה לחמישה חלקים(.

הרופא מטפל בבדיקה הטריה, צובע, חותך ומניח 

בדלי חדש או צנצנת חדשה. מדבקת המטופל אמורה 

רי לחדש ואם היא לא לעבור ממיכל האחסון המקו

עוברת היטב אז מבקשים מהמזכירות להוציא מדבקת 

יש פה נקודת זמן של 

דגימות שמונחות במיכל/ים 

ללא זיהוי וללא מספור 
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 מזהה במעבדה. מטופל חדשה.

מספור 

 הדגימה

מגיע אחד מעובדי הפתולוגיה  15:00בערך בשעה  

 למספר את הדגימות שבעגלות. 

ת הברקוד של מדבקת העובד מעביר בברקוד א

 המטופל )ת.ז( שנמצאת על אחת הצנצנות. 

משווה את הפרטים למה שרשום לה בטופס ההפניה. 

)לא מעבירה בר קוד את טופס ההפניה . במקרה זה 

קוד בכלל. זה טופס מודפס ממכון -אין על הטופס בר

 קוד(.  -גסטרו ששם יש רק שם ות.ז בלי בר

)יש לה פתק  צריכה להקליד קוד של רופא ששלח

המרת שם רופא לקוד(, מכניסה קוד בדיקה )על פי 

למשל( מקלידה את שם  1003טבלה. ערמונית זה 

הרופא הפתולוג שיהיה אחראי על הדגימה הזו על פי 

 רשימת תורני הפתולוגיה.

רק אחת מהדגימות עוברת 

קוד ולא כולן. -בדיקה בבר

 –ולכן יש פה מקום לטעות 

ת להדביק מדבקה של צנצנ

של מטופל אחד על צנצנת 

של מטופל אחר. הרופא 

בהמשך יוכל לזהות את 

הטעות אם ישים לב 

למספר לא הגיוני של 

 צנצנות למטופל.

מכניסה למחשב את מספר הקסטות הדרוש )או על  

פי מספר הדגימות שיש לה לכל מטופל או על פי מה 

שהרופא כתב בדגימות הגדולות( ואת סוג הקסטות 

 הדרוש.

ממספרים שתי דגימות  לא

מאותו הסוג אחת אחרי 

 השנייה

כשמסיימת יוצאות במדפסת הקסטות למטופל.  

מניחה את הדגימות ואת הקסטות על העגלה  . 

ההפניות נאגדות יחד בשלב הזה ומופרדות 

 מהדגימות.

ליד כל צנצנת דגימה יש 

קסטה אבל בהחלט ייתכן 

כי הקסטות והדגימות 

יתערבבו קצת בעקבות 

תזוזה של העגלה. במקרה 

של דלי הקסטות מונחות 

יחד מאוגדות בגומיה על 

 גבי הדלי

ההפניות והדגימות שעל אחת -מזכירה לוקחת את כל ההפניות ועוברת אחת  מזכירות
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ומכניסה את ההיסטוריה הקלינית של המטופל 

 ממערכת בית החולים למערכת הפתולוגית.

העגלה מסודרות בסדר 

כדי שלא כזה כך שיתאימו 

 צריך יהיה לחפש אותן. 

עמדת 

 ַמקרו

רופאה ניגשת לעמדת המקרו יחד עם מזכירה  

 שיושבת לידה.

 

רופאה לוקחת צנצנת מהעגלה ומקריאה שם מטופל  

שכתוב על המדבקה. המזכירה מסתכלת על טופס 

ההפניה ובודקת שזה המטופל. הרופאה בודקת 

ומרת ומדברת והמזכירה מקלידה. למשל הרופאה א

"ארבע עד אפס שתיים" והמזכירה מקלידה: "התקבלו 

 ס"מ" 0.2ארבעה פרורי רקמה עד 

פינצטות וכלים נוספים 

נמצאים בין דגימה לדגימה 

 בצנצנת עם חומר מסוים.

בסיום הבדיקה הרופאה מניחה דגימה בתוך קסטה  

ואת הקסטה מניחה באחת משתי קופסאות "לעבודה" 

 ו"לפיקסציה"

של מנועים  יש רעש רקע

ומזגנים מאוד חזק. יש 

מסך שמופנה לפתולוגית 

והיא יכולה לבדוק מה 

 המזכירה מקלידה.

לעתים המזכירה מקריאה את שם המטופל על  

ההפניה כדי שהרופאה תבדוק שהיא לקחה את 

הצנצנת הנכונה ולעתים הרופאה מקריאה שם 

והמזכירה בודקת. לעתים המזכירה אומרת פרטים 

ו "קיבה" "חומר הריוני" "נגע מעפעף נוספים כמ

 שמאל" "מטופל כרון" אבל לא תמיד.

רופאה לוקחת שתי צנצנות 

ושואלת "יש לו שניים?" 

מזכירה: "י שלו חמש" 

ואומרת את מקומות 

 ,decendingהבדיקה 

sigma…  

כשיש מספר דגימות למטופל הרופאה מניחה את כולן  

לידה.  על השולחן שלה כשלכל אחת מונחת קסטה

כשהיא מדברת למזכירה היא נוקטת בשם 

" ואומרת את  1הקסטה/דגימה ואומרת "מספר 

התיאור. אחר כך "מספר שתיים" והתיאור. המזכירה 

 ...1.2.3.4מקלידה במחשב רשימה 

קסטות ממוספרות עם שם 

אחד לכל הקסטות של 

מטופל אחד ומספור 

1,2,3..., 
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הצנצנות המקוריות של 

לפח על  הדגימות נזרקות

 ידי הרופאה

לאחר סיום המזכירה תחלק את טפסי ההפניה   

 לקלסרים של הרופאים השונים על פי חלוקה מסוימת

 

מכשיר 

 בלוקים

הקסטות עוברות על ידי עובד מעבדה למכשיר לצורך  

הפיכה לבלוקים במהלך הלילה. בבוקר יוציאו אותם 

 ויעבירו לחדר בלוקים

 

חדר 

 בלוקים

קוד של קסטה. חותך, לוקח סלייד -ברהעובד קורא  

זכוכית ושולה את החומר מהמים. על גבי הסלייד 

רושם בעפרון את מספר הקסטה )מעתיק מהקסטה( 

ומוציא מדבקה מהמדפסת שלידו ומדביק על גבי 

 הכיתוב בעפרון שלו.

הכיתוב בעפרון לצורך 

בטחון למקרה של מדבקות 

שנופלות או נמחקות. האם 

 נעשה תמיד? האם

 הכרחי???

סליידים עוברים לתנור לחצי שעה ועוברים לחדר   תנור

 צביעה

 

חדר 

 צביעה 

יש עמדת מחשב. עובד מוציא את הסליידים  

שנמצאים בסלסלות מיוחדות ומניח על השולחן ליד 

המחשב. יש רשימה במחשב של כל הסליידים 

שאמורים להיות פה על פי מספר סידורי של סליידים. 

יד נמצא תחת המצב "בוצע" במחשב. כרגע כל סלי

בוחרת את הסליידים של מטופל מסוים, בודקת שהיא 

רואה את כל הסליידים מולה, מניחה את הסליידים על 

מגש ביחד עם ההפניה )שהוציאה מהקלסר של 

הרופא שאליו זה מיועד( . וזה יעבור לחדר המתמחים 

 או הרופאים. מסמנת במחשב "ביקורת/ נמסר"

 

חדר 

 איםרופ

מגשים על גבי מגשים עם הפניות וסליידים. זו לא  

מערכת סגורה אלא עדיין מקום שבו סלייד ממגש 

אחד יכול לעבור למגש אחר בטעות. על הרופא לוודא 
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שהוא מסתכל על הסלייד הנכון שרשום למטופל 

 מבערכת.

 

טרו, פלסטיקה, מחלקת עיניים, המקבל דגימות מחדרי ניתוח, ממכון גס #2בבית חולים גדול מכון פתולוגיה 

 , ביופסיות ריאה ובלוטת התריס.CTמרפאות חוץ, מכון השד , מכון 

 

 הערות תאור שלב

קבלת 

 הדגימות

אנשי שינוע מביאים דגימות מהיחידות השונות ביחד 

עם מחברת. מביאים והולכים מיד. לא ממתינים 

 לחתימה או בדיקה.

קבלת הדגימות מתבצעת קרוב מאוד 

ת בדיקת הַמקרו. יש תחושה לעמד

של אי סדר ומקור להסחת הדעת של 

 הרופא שעושה את הַמקרו.

דגימות מגיעות מוצמדות להפניות 

 בשקיות או בגומיה. לא נצפה דלי.

 מספור

 הדגימות

העובדת במעבדה שקיבלה את הדגימות בודקת 

התאמה בין מה שכתוב בטופס ההפניה לבין מה 

והזהות שלהן(. אם יש  שנמצא מולה )מספר הדגימות

מספר צנצנות למטופל הן אמורות להגיע עם כיתוב 

שכתבו האחיות או הרופאים  3 2 1בכתב יד עליהן 

ביחידה שממנה הגיעו הדגימות. חותמת במחברת 

של היחידה שממנה הגיעו הדגימות את התאריך. על 

גבי טופס ההפניה רושמת בטוש את מספר הצנצנות 

 שיש תחת ההפניה הזו.

מנהלת מעבדה מעידה שאם חסרה 

דגימה זה לא אחריותם. לא תמיד 

יתקשרו ויגידו למחלקה על כזה דבר. 

 "זה אחריות שלהם"

גליל מספרים שנמצא בתחנה זו מכיל מספר אב אחד  

קוד ומתחתיו כעשר מדבקות עם אותו -עם בר

קוד. לוקחת את מדבקת האב עם -המספר וללא בר

ההפניה. את המדבקות קוד ומדביקה על טופס -הבר

הקטנות מדביקה על כל הצנצנות והמכסים של 

הצנצנות. אם חסרות לה מדבקות היא ניגשת לעמדת 
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מחשב קרובה, מעבירה בבר קוד את מדבקת האב 

ויוצאות לה עוד כמה מדבקות קטנות עם אותו 

 המספר.

את הדגימות היא מניחה על עגלה מצד ימין לשמאל  

שהיא נתנה לדגימות. את לפי הסדר של המספרים 

 ההפניות היא מעבירה לעמדת המזכירה.

משתדלים לא למספר שתי דגימות 

מאותו סוג ברצף )אבל אם מגיע 

ממכון השד כמה דגימות אז מה 

 עושים? מחכים לדגימת כבד?(

קוד של המספר -מזכירה מעבירה במחשב בר 

קוד של ת.ז של -הפתולוגי )מדבקת האב( ואחריו בר

שניהם מטופס הפניה(. רושמת את מספר המטופל )

 הדגימות השייכות למספר הזה.

אם היא בטעות  –בעיה בתוכנה 

עומדת בשדה של "מספר אשפוז" 

וסורקת מספר ת.ז של מישהו 

ובמקרה יש בית החולים מישהו עם 

מספר ת.ז כמו מספר אשפוז של 

המטופל אז התוצאות יהיו על מטופל 

 אחר

מעבירה  – maestro פותחת את תוכנת ההקלטה 

קוד את מספר ת.ז כפי שמודבק על טופס -בבר

ההפניה, ובר קוד של המספר הפתולוגי  וגם פה 

רושמת את מספר הדגימות/ צנצנות. את טפסי 

ההפניה כולם יחד מניחה על גבי העגלה של 

 הדגימות

נשמר סדר של ההפניות והדגימות על 

 פי סדר המספור

עמדת 

 ַמקרו

בילה של הפניות שמונחת על הרופאה לוקחת ח

העגלה ומברקדת את המספר הפתולוגי של ההפניה 

הראשונה ושל האחרונה. על המחשב מופיעים כל 

המספרים של כל ההפניות שהיא עומדת לטפל בהן 

עכשיו. היא מוציאה להדפסה את כל הקסטות בבת 

 אחת של כל החולים והדגימות .

 לא עובדים מטופל אחר מטופל.

יחה דגימות של מספר הרופאה מנ

חולים בצנצנות על העמדה שלה כדי 

לא להסתובב כל הזמן ולקחת 

 מהעגלה שנמצאת מאחוריה.

ניגשת למדפסת הקסטות ולוקחת את מגשית עם  

קסטות . מניחה את המגשית עם הקסטות על עמדת 

על המגשית הזו היא יודעת 

שהקסטות מונחות מימין לשמאל כמו 
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עקרון הדגימות על העגלה שמונחים ב העבודה שלה

 וגם טפסי ההפניה בסדר הזה

של ההקלטה.  maestroפותחת את תוכנת ה  

מברקדת צנצנת אחת ושתי מדבקות שעל הטופס 

הפניה ואחר כך מברקדת קסטה. מתחילה לעשות 

את הבדיקה ומקליטה את התיאור. פותחת את 

 הצנצנת השנייה של המטופל וממשיכה להקליט 

כל הצנצנות של לא מברקדת את 

המטופל אלא רק אחת. )לוודא את 

 זה(.

בהקלטה אומרת את שם המטופל 

ואומרת את המספר הסדרתי של 

ראשונה, שנייה, שלישית  –הדגימה 

 וכן הלאה.

 15:00כל הקסטות המוכנות יעברו בערך בשעה  

לעיבוד במכונה ללילה. בכניסה למכונה יש מקום 

של עובד לכתוב כמה קסטות הוכנסו וחתימה 

 שהכניס את הקסטות למכונה.

 

את כל ההפניות יחד יקחו בשלב מאוחר יותר  

 המזכירות למעלה שם הן יקלידו את התיאור

 

הכנסת 

תאור 

המקרו 

 למחשב

המזכירות יושבות יחד בחדר )יש רעש( יש להן 

אוזניות וגם רמקולים )במה משתמשים יותר?(, היא 

ם של מברקדת טופס הפניה ועולה לה הפרטי

המטופל ואז מפעילה את ההקלטה ומקלידה. כל 

 ההפניות ירדו אחר כך למטה לחדר הבלוקים.

 

הכנת 

 סליידים

עובדת במעבדה תיקח את כל הקסטות מהמכונה 

ותסדר אותן במגש לפי סדר מספרים רץ )כמו שזה 

יוצא מהמכונה זה אמור להיות מסודר לפי סדר(. 

האחרון העובדת מברקדת את הברקוד הראשון ו

במגש שלה ומופיעה לה רשימה של כל הקסטות 

שנמצאות במגש במחשב )בשלב הזה כל קסטה 

לבדוק(.  -מקבלת את המצב "נוצר" או "בוצע" 

העובדת תוציא הדפסה של כל הסליידים שיהיו 
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 שייכים לכל הבלוקים )קסטות( האלה. 

חיתוך 

 בלוקים

עובדת תיקח מגשית קטנה עם הרבה סליידים 

סו מראש להרבה חולים ודגימות. ניגשת שהודפ

לעמדת חיתוך הבלוקים. מברקדת קסטה, פותחת 

קסטה ומבצעת חיתוך, לוקחת את הסלייד המתאים 

)האם בשלב הזה קל לה לראות את מספר הקסטה? 

קוד? כדי לוודא שיש -האם מעבירה את הסלייד בבר

לה ביד את הסלייד המתאים?(. מוציאה מהמים 

ומניחה בסלסילה המיוחדת  סלייד עם דגימה

לסליידים. ממשיכה הלאה עם כל הקסטות 

 והסליידים.

אם העובדת תרצה להכין מקסטה 

אחת כמה סליידים היא יכולה להדפיס 

 סלייד נוסף חדש.

צביעת 

 סליידים

  סליידים נכנסים למכשיר צביעה

סידור 

מגשים 

 לרופאים

עובדת מוציאה סלסילת סליידים מהתנור צביעה. כל 

הפניה )שהוחזרה מלמעלה על ידי המזכירות( הולכת 

למגש ביחד עם הסליידים שייכים להפניה הזו. את 

 הסליידים השייכים להפנייה רואים ברשימה במחשב.

 

חדר 

 רופאים

רופא מעביר סלייד בבר קוד ועולים לו פרטי המקרה 

במחשב. מקליד בעצמו את התושבה )רופאים 

גבי טופס ההפניה וזה וותיקים כותבים בכתב יד על 

 עובר להדפסה של מזכירות(

מגשים על גבי מגשים מונחים עם 

הפניות וסליידים רבים באי סדר 

 בחדרי הרופאים ובעמדות המתמחים 
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 חומר מוצא מגוף המטופל

 הדגימה מועברת למעבדה

 עמדת ַמקרו,

לתתי דגימות, טיפול בדגימה )פתיחה, חיתוך, חלוקה 

 העברה לקסטות(

 מספור במעבדה

 מספור במעבדה

 עיבוד רקמות ושיקוע בבלוקים 

 חיתוך בלוקים לסליידים

 חלוקה לרופאים

 הקלדת תשובת פתולוג

 הקלדת תיאור ַמקרו )ידני, מוקלט(

 לטיפול מיידי –חומר טרי/ פרוזן 

ייצור חתכים קפואים ומתן 

 תשובה לפרוזן
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  3בבית חולים גדול #תהליך  

 

הוי הינו ממוחשב מתחילתו. דגימות שנלקחות ממטופל מקבלות זימרבית הדגימות תהליך הטיפול ב

ועוברות תחת קרני הלייזר של הברקוד בכל אחד משלבי  כבר בחדר לקיחת הדגימהחד ערכי -ממוחשב וחד

בכל התהליך כולל בלקיחתן על ידי אנשי השינוע, בהגיען למעבדה, בכניסתן ויציאתן מתחנות עיבוד שונות. 

מאפשר מעקב אחר מיקום  תהליך כזהשלב ידוע מי איש הצוות האחראי על הדגימה )כולל אנשי השינוע(. 

הדגימות בכל רגע נתון ומאפשר לנטר מצבים כמו חוסר של דגימה, עיכוב בהגעה של דגימות שנלקחו 

וכדומה. כמו כן, תהליך זה חושף את הצוות פחות לטעויות של בלבול ויזואלי וטעויות בהשוואה בין מספרים 

 ין צורך לבצע השוואה ויזואלית.מכיוון שלכל מיכל יש ברקוד שניתן לקרוא בעזרת מחשב וא
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 מגוף המטופלחומר מוצא 

 מספור בעמדת הלקיחה

 עמדת ַמקרו, העברה לקסטות

טיפול בדגימה )פתיחה, חיתוך, חלוקה לתתי 

 דגימות( ומתן תתי מספרים

 עיבוד קסטות לבלוקים

 חיתוך בלוקים ומעבר לסליידים

 חלוקה לרופאים

 הקלדת תשובת פתולוג

 הקלדת תיאור ַמקרו

 מיידי


