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 מנכ"ל משרד הבריאות –פתח דבר 

 

. המטופל ובטיחות איכות שיפור של ונמשך מבורך תהליך של בעיצומו מצויה הבריאות מערכת
 במערכת המתרחשים חריגים מאירועים למידה הוא הבטיחות רולשיפ החשובים הכלים אחד

 . הבריאות

 הרפואיים לצוותים מונגשת חריגים מאירועים ללמוד והיעילות המעשיות המתודולוגיות אחת
 שמטרתו, זה עיניים מעיר במנחה ולנוחיותכם לשימושכם מוגשת היא וכעת, סדנאות של בדרך
 .  דעתם שיקול פי על ולהנהלות לצוותים לסייע

 ",ותפקידים מבנה, חולים בבית הטיפול לבטיחות היחידה" 35/2012 חוזר מספר לחוזרנו בהתאם
 אירועים לתחקור שיטתי מוסדי מנגנון הקמת היא הטיפול לבטיחות היחידה ממטרות אחת

   .ומתי אופן באיזה, מי י"ע, יתוחקרו חריגים אירועים אילו מחליט זה מנגנון. חריגים

 של להתרחשותו שהביאו השורש גורמי וניתוח עבודה תהליכי של רוחבית בחינה, במנחה כמפורט
 לקחים התחקיר מן להפיק ראוי זו העמקה בסיס על ורק, התחקיר של ליבו לב הם, חריג אירוע

 . עתידיים רוחביים

 אחד בקנה לעלות עשוי בזאת המובאת למתודולוגיה בהתאם תחקיר קיום, קרובות לעיתים, כן על
 גם זאת.  מכך המשתמע כל על,  החולה ותויזכ חוק לפי, ואיכות בקרה ועדת של הגדרתה עם

ונכון לעיתים להגדיר את  .יחיד חריג אירוע היה התחקיר לביצוע הראשוני התמריץ בהם במקרים
 התחקיר כוועדת בקרה ואיכות כבר מלכתחילה.

לשיפור איכות הטיפול לסיכום, עבודה על פי המתודולוגיה המובאת במנחה זה תסייע רבות 
 במוסדכם.

 

 

 פרופ'                 רוני     גמזו

 מנכ"ל     משרד     הבריאות
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 מנהלת המערך לבטיחות הטיפול –פתח דבר 

 

התמודדות ב האחת את השנייה משלימותהגישות  שתיתפיסת בטיחות הטיפול חובקת בין ידיה 
 במערכת הבריאות.עם הסיכונים אליהם נחשף המטופל 

, במערכת הבריאות והגישה השנייהשהתרחשו חריגים  הגישה האחת עוסקת בלמידה מאירועים
תוך במניעת אירועים במערכת הבריאות ובאיתור הסיכונים עוסקת פרואקטיבית במהותה, 

 הסתכלות על הסביבה בה אנו פועלים.

ה ללמידה מעשית ויעילדרך , נתווה את כבר קרושבמנחה זה נתמקד בלמידה מאירועים חריגים 
 במטרה לתת טיפול בטוח ואיכותי למטופלים שלנו. , מניעת הישנותם בעתידלמאותם אירועים ו

על שחשף בפניי עולם מדהים של תפיסה המוסדרת  ,ברצוני להודות לדניאל בן שושן כותב המנחה
ים כלילות להובלת תחום זה במתודולוגיה ברורה ובלתי מתפשרת. וכן על העבודה המאומצת ימ

 במערכת הבריאות.

 

 נטעלי גולדפרב                                                                           

 פול מנהלת המערך לבטיחות הטי                                                                                                      

 משרד הבריאות                                                                           

 2013 יולי
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 כותב המנחה – פתח דבר

 

 חכמת המעשה :

 

 קידושין דף מ'

 

 

ניתוח לקיים תהליך למידה, להפיק לקחים באמצעות הרפואי  ארגוןל לסייעזה  מנחהמטרתו של 

 חריג. אירוע רפואי

 
מטרותיו, הנחות היסוד ועקרונות בטיחות הטיפול, מגדיר את  בלמידה לצורך קידוםעוסק  המנחה

פירוט  ככלי למימוש התהליך  תוך המנחהאת . ראינו חשיבות  לפרסם הביצוע העומדים בבסיסו

  .התחקור וכתיבת הדו"חביצוע שלבי התכנון, 

 

נקודות תורפה  הזדמנות לאיתור של בטעותהרואה  שתכליתו למידההנו כלי ניתוח אירוע 

 בטיחותיות, הסקת מסקנות והפקת לקחים במטרה לשפר את התהליך ולמנוע את הכשל בעתיד.

  

קיימת חשיבות שהצוות  יםיעילתהליכי למידה ארגונית לקיים על מנת שניתן יהיה לתפיסתנו, 

לצד בקיאותו בתחום המתודולוגי עית מספקת בקיאות מקצו יגלה תהליךשמונה לבצע את ה

  .רפואי –בתוכן המקצועי 

 

יכולת יקדם את   הצוותים הרפואיים הכשרת ל, לצד מהלך הדרכתי משלים המנחהפרסום 

 ר בטיחות הטיפול.וכלי נוסף לשפותשמש כוהפקת לקחים יעילה ארגונית הלמידה ה

 

 דניאל בן שושן
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 וומבנה המנחה מטרת
  

 

יישומם והטמעתם  הפקת לקחים,לניתוח אירוע חריג לצורך הכללים  קביעת

 . ניהול התהליךלוביצוע לים אהגורמים האחר והגדרתבמערכת הבריאות 

ת למניע מאירועים למידה שבין הקשר ואת הטיפול בטיחות תפיסת אתמתאר תחילה  המנחה

 כלי לכם וגשמ האחרון ובחלקו, בארגון הלקחים הפקתהליך   את מפרטהתרחשותם בעתיד, 

 עצמו. התחקיר

 פרקים: ששההמנחה כולל 

 למידה מאירועים כחלק מתפיסת בטיחות הטיפול. -פרק א'  .א

 .תהליך הפקת הלקחים יישומם והטמעתם במערכת הבריאות -פרק ב'  .ב

 .מהות התהליך –ניתוח אירוע )תחקיר( רפואי  -פרק ג'  .ג

 .מנחה לעריכת תחקיר -פרק ד'  .ד

 מדדי איכות לתהליך –פרק ה'  .ה

 מילון מושגים –פרק ו'  .ו
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 למידה מאירועים כחלק מתפיסת בטיחות הטיפול –פרק א' 

 

 :יבוצע התחקיר םלאורתפיסת בטיחות הטיפול העקרונות בבסיס 

הארגון לתהליכי הלמידה  . מחויבות - שיתוף פעולה ומחויבות של כלל הארגון .א

מובלת ע"י הנהלת הארגון  צריכה להיות מסקנות והלקחים והטמעת ה

באמצעות קביעת סדרי עדיפויות והקצאת משאבים לקידום בטיחות הטיפול. 

על ההנהלה לקדם ולעודד שיתוף פעולה בין כלל הגורמים תוך יצירת שיח 

 מקצועי ובין מדרגי.ואמון בין 

גישת מתבססת על הגישה העקרונית  - חקר תהליכים ולא חיפוש אשמים .ב

שגרמו, תרמו ואפשרו  מתייחס למכלול המרכיביםאירוע וח מערכת לפיה ניתה

המיקוד הוא על שיפור התהליכים וחתירה לחיפוש "גורמי  התרחשותו.את 

בחיפוש אשמים אלא בחקר גורמי השורש" באירוע. התחקיר איננו מתמקד 

 כשל בתהליכים מערכתיים.

למידה מאירועים בהם לא נגרם נזק או   - "כמעט טעות" / "כמעט נפגע" .ג

אל מול אירועים עם תוצאה קשה במקרים בהם האירוע נמנע ברגע האחרון 

 ם האלהדיווחיה נפח  הגדלת .לארגון ניתוח של אירוע ללא חשש תמאפשר

תקטין לאורך זמן את כמות  ולימוד מעמיק של הסיבות להתרחשותם 

 תוצאות הקשות.ההאירועים החריגים עם 

לרוב גורמים  שותפים במערכת הבריאות  אירועהתרחשות ל – שלמהתמונה  .ד

הקשורות ומשלימות אחת את ,מפעולות רבות  תהליכים המורכביםרבים ו

פרטי ליך ושל התהמפורטת של  מחייב הכרה לימוד הסיבות לאירוע .ההשניי

 תמונה שלמה. האירוע לצורך יצירת ה

תחקיר הוא חלק מתרבות ארגונית "המדברת" בטיחות  - ארגון מדבר בטיחות .ה

 בכל מקום, בכל נושא, בכל זמן ועל ידי כל אחד מהגורמים בארגון הרפואי. 

החלשה חוליה ה נקבע על ידי חוזק השרשרת  - חיזוק חוליות חלשות בשרשרת .ו

קיימת חשיבות רבה לפעולה מתקנת כוללת בכלל המרכיבים  .בשרשרתביותר 

 השרשרת .ובכל חוליות 
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 :תרבות ואקלים של למידה מאירועים

תרבות ואקלים  הינותנאי לקיום תחקירים אפקטיביים, שיובילו להשגת מטרות התחקיר, 

  המעודדים ותומכים בתהליכי תחקור.

, ליישמם מאירועיםשל המנהל בכל יחידה להפיק לקחים  בותוהנחת היסוד נשענת על מחוי

 ולפעול להטמעתם.

, המשמרת, איש הצוותתרבות ואקלים של תחקיר, מבוססים על נורמות התנהגות ברמת 

 לקה, הארגון הרפואי ומתאפיינים ב:המח

 תפיסה שלמידה מטעות מונעת טעויות עתידיות.הטמעת ה .א

 נכונות לשינויים ולהתחדשות. .ב

עידוד החופש לביקורת בונה ולהבעת דעה )גם חריגה(, ולקבלת הביקורת והאזנה  .ג

 לדעות השונות.

 נכונות לתחקר הצלחות, לצד תחקור כישלונות. .ד

והימנעות מאווירה עכורה וחיפוש  יצירת אווירת לימוד חיובית בסביבת התחקיר .ה

 .אשמים

וכלל הצוותים ביחידה,  האירגונית הרמות בהיררכיה השתתפות ומחויבות של כל .ו

 י ועוד(.רפואיים, משק, מנהל-ללא יוצא מן הכלל )רופאים, סיעוד, פרה

 התחקור נתפס כרכיב חיוני בהתפתחות מקצועיות והשאיפה למצוינות. .ז

הקצאת המשאבים הנדרשים לקיומם של תחקירים )מודעות, תשומת לב, זמן,  .ח

 ארגון, תקציב, אמצעים ועוד(.
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 תהליך הפקת הלקחים יישומם והטמעתם במערכת הבריאות –' ב פרק

 

 הפקת הלקחים: תהליךמטרות 

על מנת  הצעדים שיש לנקוט המפרטים אתכלים לתת בידי מקבלי ההחלטות  .א
על מנת למנוע/לצמצם , להגביר את הבטיחות בארגון באמצעות למידה מאירועים

 טעויות בעתיד.

 להשתמש בניסיון המצטבר, כ"מנוף" לשיפור ביצועים בעתיד. .ב

 נקודות תורפה בטיחותיות.לאתר ולברר  .ג

 .רפואית בטוחה יותרלהשפיע על סביבת טיפול  .ד

 ובארגון. חידהן הצוות הרפואי בילשפר את התקשורת בי .ה

  .מםלשפר את הקשר עם המטופלים ולהעצי .ו

 

 תחקור ב'זמן אמת'  –עיתוי 

לעומת זאת,  יגדיל את האפקטיביות של התוצרים, המתבצע בעיתוי הסמוך לאירוע תחקיר
עלול לאבד יקשה על איסוף העובדות ובהתאמה תחקיר המתבצע זמן רב מידי לאחר האירוע 

 מהרלבנטיות ולסכן את הפקת הלקחים יישומם והטמעתם.

 

  השלבים בתהליך:

 .ומיקודן בצורה של ממצאים העובדות ומיפוי בירור .א

 .מסקנות ניתוח הממצאים והסקת .ב

 .המלצות גיבוש .ג

 (.ללקחים להפכם שהוחלט המלצות) לקחים הפקת .ד

 בהתנהגות מובנה לחלק הלקח הפיכת תהליך) הלקחים ובקרת הטמעה, יישום .ה
 (.הארגונית פעילותוב
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 :הגדרתם ואופן יישומם, קביעת הלקחים

 
מנהל, פועל יוצא של החלטתו לממש את התהליך קביעת הלקחים והגדרתם הינו באחריות  .א

 כפי שעלו בתחקיר.ההמלצות 

 

אישורן אינן בסמכותו יועברו . ההמלצות אשר של המנהלהלקחים יהיו בהלימה לסמכותו  .ב
 לסמכות המתאימה .

 

  :יישום הלקחים

 
 בתום שלב קביעת הלקחים, הגדרתם וסיווגם, תגובש תכנית עבודה ליישום הלקחים  .א

 וההמלצות. 

 

האחריות לקיום התוכנית ולמעקב אחר יישומה מוטלת על כל מנהל בתחום סמכותו.  .ב
 זמנים לביצועה.התוכנית תכלול גורם אחראי ליישום ולוח 

 

דומה בעתיד עד  לביצוע פרוצדורה )סטנדרט( לקח שהופק ישמש מסגרת נורמטיבית .ג
  להטמעתו.

 

   
  למידה רוחבית: –הפצת הלקחים ליחידות מקבילות 

 
 התחקיר יופץ דו"ח תחקיר ע"י היחידה שביצעה את התחקיר ליחידה לבטיחות  בסיום .א

 . פליםהמטשל המטופל ו ללא פרטים מזהים,פול. הטי

 היחידה לבטיחות הטיפול תפיץ את הלקחים לכל הגורמים העשויים להפיק מהם  .ב
 תועלת.

 

 היחידה לבטיחות הטיפול תפעל לקידום ההמלצות ותנהל מעקב אחר ביצוען. .ג
 

 :התחקיר הפנימי והתחקיר החיצוני -במדרג  למידה

 תחקיר  להלן:)תחקיר בתוך היחידה רמות לביצוע תחקיר: קיימות שתי  .א
תחקיר  :להלן) ברמת הארגון ותחקיר המתקיים ע"י צוות תחקיר מחוץ ליחידה (פנימי
 .(חיצוני

 

הסמכות להחליט באיזו רמה יתקיים התחקיר, יחידה לבטיחות הטיפול בארגון הרפואי ל .ב
 תנהל בקרה ומשוב על התנהלותו.ומהו סיווג התחקיר 

 

יוצא של מורכבות האירוע וחומרת הקריטריון  לקביעת הרמה המתחקרת תהיה פועל  .ג
 התוצאה.

 

 המתוחקר והודרכו      הרפואילביצוע התחקיר ימונו בעלי תפקיד אשר מתמצאים בתוכן  .ד

 במתודולוגית התחקיר.
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 :(אינטגרטיביתמשותפת )למידה 

 את היחידה ללמוד מהאירוע באופן אחוד, תוך שיתוף  מיצוי הלמידה בתחקיר מחייב .א

 .רפואיים, משק וכו'-ם, סיעוד, פרההמעורבים מכלל התחומים רופאיכלל הגורמים 

( תסייע לשיפור התקשורת בתוך היחידה, תסייע בהטמעה  תלמידה משותפת )אינטגרטיבי .ב

 ותאפשר הפקת לקחים רלבנטית. 

 

אילו אירועים חריגים באחריות המנהל לקיים מנגנון הדן בהחלטה 

 לתחקר, ע"י מי ומתי. 
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 )תחקיר( חריג ניתוח אירוע  –פרק ג' 

 

 מהות התחקיר :

ברור הנסיבות ופרטי ההתרחשות של אירוע תוך תהליך שיטתי לתחקיר הינו 

להסקת  במטרה ליצר תשתית ראויה ומהימנה מיצוי מירב המידע והנתונים 

  מסקנות ולהפקת לקחים.

 המסתיים ביישום ובהטמעה.כאמור, התחקיר הוא השלב הראשון בתהליך הפקת הלקחים 

 :מטרות שלוש לתחקיר

 ?(.הבטיחותי האירוע להתרחשות הגורמים היו מה) ללמוד .א

 ?(.בעתידיותר  טוב לבצע ניתן מה) להשתפר .ב

 ?(.בעתיד טוב יותר לבצע איך) להשתבח .ג

 הן: הבטיחותי התחקורמענה מ נדרש להן השאלות

 (.שחזור מובנה של התרחשות האירוע) מה קרה ?  .1

 (.התהליכים במשימה שיצרו תנאים ונסיבות לאירוע)איך קרה ?  .2

 (.סיבות השורש שאפשרו את האירוע) למה קרה ? .3

 ניתן לחלק את עבודת התחקיר לשלושה שלבים :

על לצורך כך ואיך קרה? שאלות התחקיר מה קרה? אסוף ממצאים במטרה לענות על  -שלב ראשון

 היתר : המתחקר לבצע פעולות תחקור הכוללות בין

 תשאול המעורבים באירוע. .א

 למידה מעמיקה של הרשומה הרפואית הרלבנטית. .ב

 חקירת האמצעים והמכשירים על פי מידת מעורבותן. .ג

 תוך שהוא מסתייע במודל? קרה המתחקר יחתור להשלמת תמונת האירוע, מה .ד

M's5 :אנוש גורמי (Man ,)טכניים גורמים (Machine ,)וסביבה תשתית גורמי 

(Media ,)משימה גורמי (Mission ,)ניהול גורמי (Management )הגומלין וקשרי 

 . ביניהם
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תוך  במטרה להסיק מסקנות שיענו על השאלות למה האירוע קרה? ניתוח הממצאים -שלב שני

ו האם קיימים גורמי שורש שאפשר? ה גרם לאירוע ? מה תרם להתרחשותו על השאלות מ דמיקו

 ? חריג את התממשות הסיכון לאירוע

 

כל ממצא יתבסס על עובדות שנאספו במהלך  .נה בתחקיר תתבסס על ממצאי התחקירכל מסק

 התחקיר.               

  

 בטיחות אירועי התרחשות למנוע כדי נדרשים שיפור לתהליכי גיבוש המלצות באשר -שלב שלישי

 .דומים

 

 מעגל טיפול באירוע בטיחותי -תרשים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :מודל חיי אירועבהשלבים פירוט 

דיווח . חריגאירוע  של דיווח עלארגונית יצירת תרבות  -חריגאירוע דיווח על       .א

כדי להביא הם שיש בכמעט טעות" או "" ונפגענדרש גם על אירועי "כמעט 

 בבטיחות הטיפול.לפגיעה 

 מסקנות הסקת, ניתוחן, ועובדות נתונים איסוף הכולל תהליך - תחקיר ביצוע .ב

 התהליך. ח"בדו שיסוכמו, דומה בטיחותי אירוע מניעת שמטרתן המלצות ומתן
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 ולא ושיפור תיקון, הדרכה תהליכי - מערכתיות בטיחותיות המלצות יכלול

 . מהמעורבים מי כנגד אישיות המלצות

כולל שלושה  הדוח. הבטיחותי האירוע את המתאר מסכם דוח תחקיר כתיבת .ג

 : פרקים

 מפרט את התשתית העובדתית. – ממצאיםהפרק  (1

 ניתוח הממצאים והסבר הקשר הסיבתי לקרות האירוע.– פרק המסקנות (2

 אישורבעתיד,  דומים םאירועי למניעת המלצותהצגת  – מלצותהפרק ה (3

  .למטלות והפיכתן ההמלצות

כלל הגורמים  שייוחד לכך בהשתתפות בדיון יוצג ח"דוה - הצגת דו"ח התחקיר .ד

 .  םהרלבנטיי

מהמלצות המלצות התחקיר מועברות לדרג המנהל המחליט מה  - החלטות .ה

ידי או בכלל, על בסיס שיקולים שונים, התחקיר ניתן וראוי לאמץ בשלב המ

 הנובעים מתמונת המצב הכוללת, המצויה בידי ההנהלה. 

 האחראי גורם ימונה מטלה לכל לביצוע,  תוגדר כמטלה כל החלטה – מטלות .ו

 .ביצועה להשלמת נדרש מועד יוגדר מטלה ולכל ,המטלה ליישום

 שהתקבלו המטלות יישום אחר מעקב הכולל תהליך - ובקרה החלטות יישום .ז

 ביצוע המטלה. איכות לרבות הבטחת, בדיון
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 תחקיר עריכתכתיבה ולמנחה  –' דפרק 

 דו"ח תחקיר אירועפורמט ל

 כללי: .1

  תאריך האירוע
               }......................................................................................................{ 

... מנהל התחקיר
 במינוי של...

 
               }......................................................................................................{ 

  מומחי התוכן
               }......................................................................................................{ 

משתתפים 
 בתחקיר

 
               }......................................................................................................{ 

 

 

 לאירוע המתוחקרתמונת הפתיחה , הרקע   :ממצאי רקע .3

         }....................................................................................................................{         1ממצא 

         }....................................................................................................................{         2ממצא 

         }....................................................................................................................{         3ממצא 

 

 רצף ההתרחשויות באירוע ע"פ זמן או סדר התרחשותן :ממצאים כרונולוגיים .4

        }...................................................................................................................{          1ממצא 

 ...{               }................................................................................................................  2ממצא 

        }...................................................................................................................{          3ממצא 

        }...................................................................................................................{          4ממצא 

 

ממצאים אשר אינם ברצף הכרונולוגי של האירוע, הרחבה והעמקה : ממצאים נוספים .5
 להבנת התהליכים שתרמו לאירוע או לסיבותיו.

        }...................................................................................................................{         הנושא 

 .{               }.................................................................................................................  1ממצא 

        }...................................................................................................................{         2ממצא 

        }...................................................................................................................{         הנושא 

       }..................................................................................................................{           1ממצא 

 .{               }.................................................................................................................  2ממצא 

        }...................................................................................................................{         הנושא 

       }..................................................................................................................{           1ממצא 

 .{               }.................................................................................................................  2ממצא 

 

 :תיאור האירוע .2

 תאריך ושעה,  מקום , מעורבים מרכזיים, תיאור קצר של האירוע ותוצאותיו.
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 מסקנות  .6
 

 הגורם המידי לתוצאות האירוע. :גורם ישיר

 }הגורם הישיר ל........ הנו..................................................................................................{

 

 ותרמו להתרחשותו.אירוע ב משימהבזמן ההתנאים והנסיבות שהיו  גורמים תורמים 
    M5העזר במודל 

............................................................................................................................{}......... 
 

............................................................................................................................{}......... 
 

......................................................................................................................{}............... 

 הסיבות אשר אפשרו את האירוע , כשלי מערכת , גורמים קודמים, סיבות שורש .    גורמי שורש
............................................................................................................................{}......... 

................{}.................................................................................................................... 
 

............................................................................................................................{........             

 
 

 הצעה לפעולת מניעה או שיפור בתהליך אשר נועדה לתקן ליקוי .המלצות  .7
 

 }מומלץ בפני.................{  1המלצה מס' 

 }מומלץ בפני.................{  2המלצה מס' 

 }מומלץ בפני.................{ 3המלצה מס' 
 
 
 

 

 הולית והפיכתה למטלה.הניאישור ההמלצה ע"י הסמכות  ) לקחים ( מטלות  .8

 עד לתאריך.........{..............ביצועו של........ ............}באחריותו של.......  1לקח מס' 

 עד לתאריך.........{ ..............ביצועו של....................}באחריותו של.......  2לקח מס' 

 .. עד לתאריך.........{..............ביצועו של..................}באחריותו של.......  3לקח מס' 

 

}ביטוי חופשי וקצר של מנהל התחקיר את האירוע, תוצאותיו  :סיכום מנהל התחקיר .9
 והשלכותיו{

 ............................................................................................................................{}........ 
 

......................................................................................................................{}............... 
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 : תחקיר עריכתכתיבה ולדגשים 

  תיאור האירוע

באופן כללי ומתומצת, כך שהקורא יבין את החריגות באירוע ואת הצורך ייכתב  תיאור האירוע

שהוביל לביצוע התחקיר. התיאור צריך להיות מנוסח באופן בהיר ולכלול את הפרטים ההכרחיים 

  כגון : להבנת האירוע

 :גיל, מין, מצב רפואי כללי ,מעורביםמקום,  , תאריך, שעה,פרטי רקע רלבנטיים. 

 תוך הדגשת החריגותמשימה תיאור ה. 

  מהות הפגיעהללא נזק, /נזקתיאור הבמונחים של  האירוע תוצאות –תוצאות האירוע. 

במרכז הרפואי , במחלקה לרפואה דחופה, התנסות קלינית מתקדמת )סטאז'( במהלך:  א'דוגמא 

 . ההחדרהבמהלך  לעירוי ורידיובהשגחה צמודה של המדריכה הקלינית, נדקרה סטודנטית ממחט 

 

 הניתן בתרסיס FluMistבחיסון שפעת מסוג  חוסנה  , ,תינוקת בת שמונה חודשים : 'בדוגמא 

המתקיימת  שגרתית. יום למחרת, במסגרת בקרה מתחת לקבוצת הגיל המומלצתלמרות היותה 

 במרפאה, אותרה הטעות.  האם עודכנה והוזמנה לחיסון שפעת חוזר .
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 הצגתם ואופן ממצאיםה

 איסוף העובדות:

 בשלב ראשון  עבודת התחקיר מתחילה באיסוף עובדות למול שאלת תחקיר כללית, במטרה להבין
 . מה קרה ואיך קרה

המתחקר אינו בורר את העובדות, ונעזר במגוון מקורות מידע על מנת לקבל תמונה בהליך זה 
 רחבה )גם אם לא סדורה( ככל שניתן.

 יתבסס בין היתר על : העובדות איסוף

 ביקור במקום האירוע, במידת היכולת והרלבנטיות. .א

 הרשומה הרפואית, בדיקות מעבדה, צילומי רנטגן וכו'. .ב

 המעורב באירוע. שיחות וראיונות עם הצוות .ג

 בדיקת מכשירים ואמצעים המעורבים באירוע. .ד

ליון הרפואי ו/או לא ישטרם נרשמו בג עובדות רפואיותבמקרים בהם מעלה התחקיר : הערה

 הובאו לידיעת המטופל  יש להוסיף אותן לגיליון ולהביאן לידיעת המטופל. 

 

 מעבר מעובדות לממצאים:

 .את המתחקר במיקוד העובדות באופן כרונולוגי ורציףרוע מחייב יתיאור כרונולוגי של הא

 .לפיכך בשלב זה נדרש המתחקר לסנן את העובדות הלא רלבנטיות

תנאי הכרחי אשר מהווה  במהלך התחקיר שנאספה רלבנטית כעובדהממצא מוגדר 

 , גרם או תרם או אפשר אותו.אירועבהתרחשות ה

 

  :קיימים שלושה סוגים של ממצאים בדו"ח התחקיר

 נותנים את תמונת הפתיחה של האירוע. - ממצאי רקע .א

 .מתארים את השתלשלות האירועים - ממצאי הרצף הכרונולוגי .ב

אינם קשורים לשרשרת הגרימה של האירוע ועניינם ממצאים אלו  – ממצאים נוספים .ג
 הרחבה העמקה של  סוגיות ונושאים שעלו בתחקיר. 
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 תרשים מעבר עובדה לממצא:

 

 

 :רקע ממצאי

מוגדר כממצא הקשור למצב מקדים או תנאי מקדים להתרחשות  - ממצא רקע

 האירוע הבטיחותי.

 

ההכרחי  הרקע וההקשר תיאור לתאר את תמונת הפתיחה של האירוע,  ממצאי הרקעמטרת 

  ., שאילולא היו, לא ניתן היה להבין את ההתרחשותרצף הכרונולוגי של האירועלהבנת ה

 

 סטודנטית ממחט במהלך החדרת עירוי דקירתדוגמא א' : 

  ממצאי רקע:

המחלקה לרפואה דחופה במרכז הרפואי ....., משמרת בוקר, התנסות קלינית מתקדמת  .1

 בתכנית האקדמית. 'סטודנטים שנה ד של

 ארבעה סטודנטים בהדרכת מדריכה קלינית מהמחלקה.בהתנסות נכחו  .2

ס"מ, ארונית תלויה  68שרוחבה  כל סטודנט מופקד על עמדת מטופל אחת הכוללת מיטה .3

בצד הימני של המיטה ומכילה את כל הציוד הנדרש להחדרת עירוי ומיכל מחטים לצד 

 המיטה.

 במיטה שוכב מטופל כבד גוף "שתופס" את כל מרחב המיטה. .4
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 אירוע מתן חיסון לתינוקת מתחת לקבוצת הגיל המומלצת :ב' דוגמא 

 :ממצאי רקע

 (.2010רק בעונה זאת )חורף  במרפאההוכנס לשימוש  FluMistחיסון בתרסיס מסוג  .1

, הנוהל 2010-2011הופץ נוהל המפרט מתן חיסון שפעת בחורף  מברבמהלך חודש ספט .2

 מפרט את הכנסת התרסיס החדש עם הוראות מתן והתניות נגד.

 . 49יינתן לכלל האוכלוסייה מגיל שנתיים ועד גיל  החיסוןבהוראות המתן מוגדר כי   .3

 .במשפחת כהן. מרפאתה צמודה לסניףרופאת משפחה עצמאית, מטפלת מזה מס' שנים  .4

סניף. בתקופה זו המרפאה מצויה בעומס רב , עקב המרפאת האחיות ממוקמת  בתוך  .5

 חיסוני שפעת.

 

 אירוע של ה)ממצא סיבתי( רצף הכרונולוגי הממצאי 

אר את השתלשלות האירוע הוא מודל לפיה פועל המתחקר על מנת לת התבנית התפיסתית

 של שרשרת דומינו. טאפורהמ (,Heinrich 1931) "אפקט הדומינו"

ויסתיים באירוע האחרון שהוא התוצאה  trigger))אירוע הראשון, תיאור הרצף האירועים יחל ב

  של האירוע החריג.

)הדינאמיקה( בה נוצרה תחקיר של טעות מוכוון לגילוי הגורם הראשון בשרשרת ולאיתור התהליך 

, או באותן חוליות קריטיות  (trigger)ראשוני הגורם טעות אפשרית דרך טיפול ב תמניע הטעות.

 הגרימה. שאותרו בשרשרת

 

 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=%D7%90%D7%A4%D7%A7%D7%98+%D7%94%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95&source=images&cd=&cad=rja&docid=3tV_Z6x3Okc2gM&tbnid=t6a3ftEV1X4FsM:&ved=0CAUQjRw&url=http://techsterous.blogspot.com/2011/08/domino-effect-its-more-than-just-fall.html&ei=1TpxUYv-PIKk0QXpgoGAAQ&psig=AFQjCNFdI0lkrHx2p_HqnKVjUbodcPiexw&ust=1366461511868773
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שהסתיימו  והמצבים ירשמו, ממצאי התחקיר באשר לרצף האירועיםשל הדו"ח זה  חלקב

 .ביםרחותיאורים נבפרק זה לא יובאו הסברים  בתוצאות האירוע.

 כל ממצא צריך להיות קשור בקשר סיבתי לממצאים שלפניו ואחריו.

כממצא  את הממצאיש לרשום  –לו הייתה מבוצעת פעולה אי ,במקרים בהם האירוע היה נמנע

   .כחלק מהרצף הכרונולוגי יסיבת

כאירוע שאילולא התרחש,  שרשרת הגרימה הייתה נפסקת  מוגדר  -סיבתי ממצא

 והאירוע היה נמנע. 

עוד בטרם יחל בכתיבת הממצאים.  על המתחקר לקבוע את גבולות האירוע – גבולות אירוע

מתי האירוע התחיל לבין  כלומר, trigger) גבולות האירוע יהיו בתחום שבין הגורם המחולל )

למתחקר, יחל  וריםתוצאות האירוע, מתי האירוע הסתיים. רק לאחר שגבולות האירוע בר

 בכתיבת הרצף הכרונולוגי. 

לציין הערכת  ישכזה במקרה שאין תיעוד , המתבסס על הרשומהתיעוד זמנים מדויק ל יש לחתור

 . הגיוני וסיבתי של שרשרת הגרימהולהקפיד על סדר המתבססת על תשאול המעורבים זמן 

סמוך ככול שניתן להתרחשות שכן לפרטיו קיימת חשיבות רבה לבצע את שלב איסוף הממצאים 

  ועובדות להישכח. ממצאים עלולים ללכת לאיבוד

על  תוך הקפדה, מנוסח בבהירות,  (אינטגרטיבימשולב )יהיה  הממצאים בדו"ח התחקיר תיאור

  .קצרים ולא מסורבליםיהיו שפטים מההפרדה בין הממצאים, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

 

 תרשים גרפי לתיאור רצף כרונולוגי של אירוע

 

 : תרשיםהסבר ל

 . אים, חישוב מינון, לקיחת אנמנזהביקור רופ פעולה דינמית לדוגמא:  הוא אירוע

)לדוגמא: רצפה רטובה,  , ולכן הוא ממצא רקע לאירוע. הוא היה גם לפני האירוע הוא סטטי מצב

 (רעש, מנגנון מעקה של אלונקה לא תקין וכו'.

 

 דוגמא א': 

 דקירת סטודנטית ממחט במהלך החדרת עירוי

 ראה בדוגמא א' למעלה. – תיאור האירוע

 ראה בדוגמא א' למעלה . – ממצאי רקע

 הכרונולוגי של האירוע :הרצף 

 הופקדה על מטופל ע"י המדריכה הקלינית.הסטודנטית  10:00:  בשעה 1ממצא 

 : הסטודנטית קיבלה הוראה להחדרת עירוי פריפרי לצורך לקיחת בדיקות דם.2ממצא 

הסטודנטית הכינה את כל הציוד הנדרש להחדרת העירוי והניחה את הציוד על מיטת  :3ממצא 
 המטופל.

: הסטודנטית החלה בהכנות להחדרת העירוי בהשגחת המדריכה: הניחה חסם ורידים, 4ממצא 
 ופתחה באופן סטרילי את הציוד. מחט העירוימצאה וריד, חיטאה את מקום החדרת 

 לידו הימנית של המטופל בהצלחה. את מחט העירוי: הסטודנטית החדירה 5ממצא 

 3אירוע  2אירוע  1אירוע 

 מצב

 מצב

 מצב

 מצב

 תוצאות האירוע

 מצב
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 בידה השמאלית במקביל. המחטבידה הימנית  ותמכה בגוף  עירויה: הוציאה את מחט 6ממצא 

על מיטת המטופל כשבמקביל המטופל  העירוי: הסטודנטית חיפשה מקום להנחת מחט 7ממצא 
 זז.

 מחט.ה: הסטודנטית נדקרה מ8ממצא 

 קיבוע.המחט למיכל המחטים והמדריכה סיימה את פעולת ה: הסטודנטית סילקה את 9ממצא 

 

 : 'בדוגמא 

 אירוע מתן חיסון לתינוקת מתחת לקבוצת הגיל המומלצת

 ראה דוגמא ב' למעלה . – תיאור האירוע

 .למעלהב' דוגמא ראה  – ממצאי רקע

 : הרצף הכרונולוגי של האירוע

וביקשה  רופאת המשפחההגיעה גב' כהן למרפאת  17:00בשעה  בדצמבר 5 –ביום ג' ה  : 1ממצא 
 מהרופאה הפניה לחיסון שפעת בתרסיס עבור ביתה התינוקת.

אם הוא מכיר  ,עמית למרפאהרופא  שאלהולא הכירה את החיסון בתרסיס  הרופאה : 2ממצא 

  FluMistנקרא אשר כי קיים חיסון שפעת בתרסיס  לה הרופא השיב  .חיסון שפעת בתרסיס
 והמידע לגביו מצוי בפורטל רופא.

עם הפניה למרפאת אחיות לקבלת  FluMistהנפיקה מרשם לחיסון שפעת  רופאהה: 3ממצא 
 .החיסון

 . FluMistמרשם ל ההפניה ובמרפאה עם  לאחותהגיעה גב' כהן  18:00בשעה  : 4ממצא 

חיסון, שאלה את גב' כהן אם הגיליון את סיעודית והרשומה את הפתחה  האחות : 5ממצא 
 זה חיסון שפעת ראשון.התינוקת חוסנה בעבר ונענתה כי 

וחיסנה את  המידע ברשומה הממוחשבתאימתה את תשובת גב' כהן עם האחות  : 6ממצא 
לא זיהתה את גיל התינוקת, מאחר ולדבריה הייתה בטוחה  האחותטרם החיסון  התינוקת.

בסיום החיסון   שהרופאה שהנפיקה את המרשם בדקה את גיל התינוקת טרם הנפקת המרשם.
 אם להשלמת החיסון כעבור חודש .זימנה את ה

שבוצעה ע"י אחות אחראית  שגרתיתבמהלך בקרה  08:00בשעה  בדצמבר 6-ביום ד' ה : 7ממצא 

 .לתינוקת מתחת לקבוצת הגיל המומלצת FluMistמרפאה התגלתה הטעות שעניינה מתן חיסון 

:ביום ה' בבוקר דיווחה האחות לגב' כהן על הטעות במתן החיסון, התנצלה וזימנה את  8ממצא 
 .גב' כהן לחיסון זריקה בעוד שבועיים
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 :נוספים ממצאים

את  המהוו ואינ ואהותחקיר במהלך ה כממצא שהתגלה מוגדר  -נוסף ממצא 

 . אירועהתרחשות הישירה להסיבתיות ה

בין היתר, מתוך  ,ברצף הכרונולוגי השעל להרחיב ולהעמיק בממצאזה מעוניין המתחקר  בפרק 
 .מה היקף התופעהו ,הוא כשל מקומי או מערכתי דוק האם הכשל שהודגם באירוערצון לב

שהתרחש באירוע. במקרים מסוימים ייתכן מה לבין  מה שמצופהאת הסיבות לפער בין לבחון 
 עצמו.הסטנדרט  היעילות שלונכון יהיה לבדוק את 

 ףשהשתק מיקוד(  :)להלן עצמו לשאלת תחקיר או נושא להעמקה ולהרחבהעל המתחקר למקד 
 בשרשרת הגרימה של האירוע.

 להרחבה ולהעמקה יהיו בין היתר: קריטריונים לבחירת מוקדה

עוצמת הסיכון , תדירות הכשל )כשל שחוזר עצמו(, סיכון הנמצא בליבת העשייה, תהליך או נושא 
  ועוד. השפעה עלב

 

 : פעולות תחקיר בתהליך העמקה והרחבה

מה ולתאר  לשאלת התחקיר,באשר  הסטנדרט הרפואיאת  למודעל המתחקר ל - שלב הראשון
 על פי הסטנדרט הפורמאלי או הבלתי פורמלי. ,נכון היה שיקרה, מה רצוי היה שיקרה

 :לבדיקהלהלן מס' דגשים 

? עד הסיטואציהכל  האם הסטנדרט ממצה את  ?האם הסטנדרט בהיר דיו האם קיים סטנדרט?
 כמה הסטנדרט מיושם הלכה למעשה? האם יש פרשנות אחידה של הסטנדרט ע"י הצוות?

, למה נוצר סיבות לפערנאת הלהבין  ,לעמוד על הנסיבות שהיו באירוע המתחקר על  - שלב שני
 ולתארן באופן עובדתי. בין הסטנדרט למה שהתרחש באירוע שלפנינו הפער 

אירוע לא תוביל יו בהשנסיבות התייחסות לפער מבלי לשקלל הכי  חשוב להדגישבהקשר זה 
 ללקחי אמת.

בין הציפיות )שלב  עלה בתחקירלענות על השאלה עד כמה הפער שהמתחקר  על –שלב שלישי 
                                        . פער שחוזר על עצמו( הוא מקומי או שני( לבין שהתרחש באירוע )שלב ראשון

נסיבות מקרים אחרים בבאת הנהוג  תבחן . בדיקה זאת בדיקת רוחב לשם כך על המתחקר לבצע 
 . דומות

על תשתית עובדתית  כך שיוכל לבסס את מסקנותיו יקבע המתחקר והיקפה את רוחב הבדיקה
 .ראויה

דיווחים קודמים  סטי,שאלונים, ניתוח סטטיתתבצע באמצעות ראיונות, בדיקת רוחב אפשר ש
  ועוד.

ביחידה מה נעשה נכון יעשה המתחקר אם יבדוק  כשל חוזר על עצמו,הבמקרים בהם ניכר כי 
 .לקחי האירוע להטמעת
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 דוגמא א': 

 דקירת סטודנטית ממחט במהלך החדרת עירוי

 ראה בדוגמא א' למעלה. – תיאור האירוע

 .ראה בדוגמא א' למעלה – ממצאי רקע

 .ראה בדוגמא א' למעלה – רצף כרונולוגי של האירוע

  ממצאים נוספים:

 סביבת המטופל .1

ס"מ  90המרחק בין מקום החדרת העירוי ביד המטופל לבין מיכל המחטים בעמדה הינו 

 (.)כשהאחות עומדת באותו צד של הארונית

 ?הסטודנטים הוכשרוכיצד  –הכשרה עיונית  .2

בתרגול במעבדה המדמה את המיומנות של החדרת עירוי, הסטודנטית תרגלה את  .א

ללא שימת דגש על  מחט העירויהמיומנות מרגע תכנון הציוד ועד למציאת הוריד והחדרת 

והמשך דליפת הדם ועד  העירויהתהליך מרגע הוצאת מחט , כלומר "סגירת הפעולה"

 לסילוק המחט.

כיתות נוספות , כולם ציינו כי  2-בקבוצת התנסות זו ובבריאיון של שאר הסטודנטים  .ב

 למדו ותרגלו באותו אופן.

 מה הנוהל מחייב בנושא? .3

המפרט "הנחיות לפתיחת כלי דם לצורך בדיקות דם   2005משנת  קומיקיים נוהל מ .א

 והשארת כלי הדם פתוח להזלפת נוזלים ותרופות". 

 ת לעיתוי ולמקום השלכת המחט.נוהל מנחה להליך ביצוע המיומנות ללא התייחסוה .ב

בבדיקת שני מרכזים רפואיים נוספים בארץ, נמצא כי גם להם נהלים מחלקתיים בלבד  .ג

 שאינם מתייחסים לעיתוי ולמקום סילוק המחט.

 כיצד הנושא הוטמע בפרק הכשרה זה ? – הכשרה קלינית .4

המיומנות עם הסטודנטית ושאר הקבוצה טרם ביצוע  יההדמתרגלה המדריכה הקלינית  .א

התמקד במציאת וריד ובהחדרת העירוי ללא התייחסות ל"סגירת התרגול  על המטופל.

 הפעולה".
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בראיונות עם מדריכים קליניים נוספים מתוך המחלקה, נמצא כי הם פועלים באותה  .ב

 הדרך עם קבוצות הסטודנטים.

הנחת המדריכה הקלינית הדגימה לסטודנטים את ביצוע המיומנות על המטופל תוך  .ג

 המחט על מיטת המטופל או על בטן המטופל .

בתצפיות שערכנו על סטודנטים ומדריכים קליניים ראינו כי כולם מבצעים את המיומנות  .ד

תוך הנחת המחט על מיטת המטופל /בטן המטופל או תוך דקירת המחט את המזרן 

 .  מחט העירויק המחט רק בתום קיבוע וסילו
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 המסקנות 

על המתבססת ונותנת תשובה הנובעת מתחקיר אירוע קביעה "היא    - מסקנה

בממצא סיבתי נתמכת ( ו5M'sהממצאים, הגורמים והסיבות לאירוע, )על פי מודל 

  ."אחד או יותר

 

  על השאלות איך ולמה האירוע קרה ? עונותהמסקנות 

את ממצאיו ומסביר את הקשר המודל המהווה את התבנית התפיסתית לפיה מנתח המתחקר 

 .  (( james reason, Swiss cheese model"גבינה השווצרית"מודל ה הינוהסיבתי 

. המודל ממשיל את הכשלים אירוע הכשלים בהמודל מיועד להבנת הדינאמיקה של התרחשות 

את חדירתם  יםגבינה שווצרית. כל פרוסה משולה לשכבת הגנה. כשלים בהגנות מאפשרב לחורים 

 .נגרם האירועשל סיכונים דרך החורים בגבינה וכתוצאה מכך 

 מודל ה'גבינה השווצרית'

 

 

 

 

 

 

 

 

 קביעת הקשר הסיבתי - ניתוח מסקנתי

המתחקר להצביע על הקשר הסיבתי באירוע. על מנת להצביע על הקשר הסיבתי  בפרק זה נדרש

 נדרש המתחקר לענות על שלוש שאלות מרכזיות.

 ? ידי( שגרם לאירוע או לא מנע אותו)המ הגורם הישיר -מה גרם לאירוע  .א

תממשות התרמו ל( שגורמים תורמיםמהם התנאים והנסיבות ) -מה תרם לאירוע  .ב

 ?האירוע

 ?האירוע שאפשרו את  גורמי שורש מהם -פשר את האירוע מה א .ג
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  : קביעת הגורם הישיר לאירוע

לתוצאות האירוע. דרך אחרת  מידיבאופן  םבמצב המסוכן שגר טעותכשל/הההנו  הגורם הישיר

זמן הקרובה ביותר  בסמיכותהיה נמנע, אירוע ה לא התרחש, כשל שאילולהגדיר גורם ישיר היא 

  לתוצאת האירוע.

 , הסכר האחרון שנפרץ וגרם לאירוע. סוגחור האחרון ב'גבינה השוויצרית'ההגורם הישיר הוא 

 טעויות של הגורם האנושי. ב אלה מתאפיינים על פי רוב כשלים 

 נים נוספים לקביעת הגורם הישיר:קריטריו

 קשר המהותי לתוצאהה את מהווה. 

 .בעל משקל, מהווה את המוקד של התחקיר 

 לקטגוריה )לצורך ניהול הידע( נקבעת על פי רוב  פעולת הסיווג  – אירועמהווה את סיווג ה
, כשל מכשיר זיהוי מטופל , תקשורת בין מטפליםעל פי הגורם הישיר. לדוגמא, כשל ב

 .הנשמה

 מתי קובעים את הגורם הישיר ?

לא מן הנמנע כי במהלך איסוף שרשרת הגרימה. קביעת ו, לאחר הבנת הרצף הכרונולוגי

"לא חשוב לשמור על גמישות ופתיחות לכן  הישיר תשתנה,הממצאים התובנה לגבי הגורם 

 .במהלך התחקיר "להתאהב בקביעה

  המסקנה הראשונה של התחקיר.תמיד הגורם הישיר לאירוע תהיה קביעת 

 : ניסוח אפשרי לגורם ישיר באירוע

 : אירוע דקירת סטודנטית ממחט במהלך החדרת עירוידוגמא

פעולת מעבר מיותרת, הנחת המחט על המזרן/ על גוף  ושעניינ כשלהגורם הישיר לאירוע נעוץ ב

 המטופל, דקירת המחט את מזרן המיטה.

 

  : קביעת הגורמים התורמים

הארוע תרמו להתממשות והמשימה ביצוע מהלך הם התנאים והנסיבות שהיו ב גורמים תורמים

 סביבה, ניהול, )גורם אנושי, 5M מודל על פי  סווגיםמהגורם הישיר. הגורמים התורמים על ידי 

 אמצעים(.  משימה,
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 לזיהוי הגורמים התורמים M5מודל 

בין מודל מרובה גורמים . אירוע רפואי חריג הוא צירוף נסיבתי ואינטראקציה הוא  5M מודל 

 גורמים במשפחות סיכון שונות.

 

האינטראקציות את קשת ולתאר לסקור  למתחקר רשימת תיוג אשר מסייעת המודל מהווה 

 . שהתרחשו באירוע

 דוגמאות:

 .תרומה של סביבת עבודה לכשל של גורם אנושי 

 ב חירום. תרומה של כשל במכשיר שלא התריע על מצ 

  יות הביצוע של הצוות הרפואי.אפקטיבון של האירוע על חוסר ניהול נכתרומה של   

 MEN – האנושי הגורם

 שתוצאותיהוללא כוונת זדון וללא מודעות מצד המבצע  שבוצעה פעולהכארת וטעות אנוש מת

  כשל פיזיולוגי או כשל קוגניטיבי.לרוב הפעולה המוטעית נגרמת עקב  רצויות, ואינן שליליות

גורם המחולל את מירב ההגורם האנושי בדרך הטבע עומד במרכז התחקיר, הן משום היותו 

 התחקיר.האירועים והן בשל היותו הנמען הראשי של הלמידה מ

 קיימים שלושה מרחבי התעניינות בתחקיר הגורם האנושי. 

הקשר שבין רמת המקצועיות של הפרט בביצוע המשימה לתוצאות האירוע. מהו  – הקשר מקצועי

 ? הידע והניסיון של המעורבים באירוע בביצוע המשימה הספציפית

הרגשי של המעורב באירוע שמונע מסיבות מנטאליות שונות כגון. השפעה  המצב– הקשר מנטאלי

 חשש, פחד, בושה.  ,, לחץ(חוסר / יתר)של מוטיבציה 
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המתחקר לבדוק האם יש למגבלות פיזיולוגיות קשר סיבתי )ישיר או תורם(  על –הקשר פיזיולוגי 

כמות  עניינן עייפות,להתרחשות האירוע. מרחב ההתעניינות של המתחקר תהיה על נסיבות ש

 ומצבי חולי שעשויים להשפיע.שעות השינה מצב גופני כללי 

 MEDIUM: הסביבה כגורם תורם

  .לאירוע חריגאשר קיומם מהווה סיכון או פוטנציאל לטעות או  אוסף של גורמי מצב ייחודים,

 : גורמי הסביבה באירוע יכולים להיות 

  צפיפות, קור חם, רעש : סביבת עבודה,פיזיים ם גורמי ,.  

  מתח לחץ, : תחושת עומס,מנטאליים ם גורמי. 

 

  EMACHIN:  כגורם תורם מכשירים

 אמינות דוגמאות: ים והאמצעים בהם נעשה שימוש במהלך האירוע מכשירהכל בחינה של                    

 שלמות של חוסר  ,מגבלות לתפעולה, הכנת האמצעים למשימ אופן  תחזוקהטכנית, תקינות,       

 ציוד/אמצעים.ה                   

 

  MANAGEMENT: יניהולההגורם 

 , דוגמאות: כלל מרכיבי הניהול אשר באו ליידי ביטוי במשימה במהלך אירוע

 ,הדרכה והכשרת הצוותים ,מדיניות עקבית ,המצאות נהלים  ברורים וידועים לצוות

 ניהול הסיכונים בהכנות למשימה ועוד. ,ניהול האירוע ,הקצאת המשאבים למשימה ,פיקוח ובקרה

 

 MISSION:  רטיביגכמרכיב אינט משימהה

  מהם כשלעצמו אינו מסביר / מסביר באופן חלקי  מייצגת את מכלול התנאים והנסיבות אשר כל אחד

 יכולה להסביר את  ראיה אינטגרטיבית )אדם,  מכשירים, סביבה( דרך  המשימה הטעות.התהוות  את

 להלן מס' ממשקים לתחקיר : התהוות המצב המסוכן.

   (סביבה-מכשירים –)אדם בהירות המשימה 

   ניהול(–סביבה  – יםמכשיר –)אדם תאימות בין משימות 

 , סביבה( מכשיריםהכנת המשימה )אדם, 

   אדם ,משימה ,סביבה , ניהולתכנון המשימה() 

   אדם ,משימה ,סביבה , ניהול (מורכבות המשימה( 
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 גורמי שורש

נהלים לא  :שאפשרו את התפתחות הסיכון כגוןלכשלי המערכת ביטוי גורמי השורש הנם 

 גורמי השורש מכוונים לכשלים כרוניים ברמת הארגון וכו'. הרגלים, נורמות, דפוסיםמועילים, 

 .האירוע ומסבירים למה האירוע התרחששאפשרו את 

עוד שגורם בההבדל בין גורמים תורמים לגורמי שורש נעוצים בטווח זמן ההשפעה על האירוע. 

( גורם השורש לותה )כגון: סביבה או תקלה במכשורתורם משפיע על המשימה במהלך התנה

 .במהלכה ולאחריההמשימה, טרם   השפיע

היות ולאלה השפעה מכרעת על  סיבות שורשלחקר של  להגיע ומהותית רבה קיימת חשיבות 

  התנהלות בטוחה בארגון וטיפול בהם עשוי לשנות משמעותית את התרבות האירגונית.  

 :שורש לסיבות דוגמאות

  .חוסר/עודף/חוסר בהירות של נהלים 

  הכשרה / הדרכה 

 פיקוח ובקרה 

 דיווח על אירועים חריגים 

  נורמות 

 ים מאירועים.למידה והפקת לקח 

 

 מסקנה: ניסוח ל דגשים

  מקושרת לוגית לממצאים. להיות על המסקנה 

 .באם חסרים לך מספר  אין לנסח מסקנה שאיננה נשענת על תשתית ממצאים ברורה

 .תחקרלחזור ויש ל -ממצאים בכדי לתמוך במסקנה העולה מהתחקיר

 הסיבות לבין תוצאת ין התהליכים או קשר סיבתי ב סבירלה ךניסוח המסקנה צרי

 האירוע.

  אינו דו"ח תחקיר הימנע מלבקר תהליכים לקויים אשר אין להם זיקה לאירוע שכן ליש

 ביקורת.
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 ההמלצות 

מוגדרת כהצעה לפעולת מניעה / שיפור, אשר נועדה לתקן ליקוי    -המלצה
  באמצעות פעולה המשנה מצב קיים.

במטרה , 'מחר בבוקר'לשפר את המערכת  איךעתיד, ה לאבפרק זה מוכוונת  חשיבת המתחקר
 או לצמצם את הכשלים שעלו בתחקיר. למנוע

 יםכל מערכת ציבורית פועלבמערכת הבריאות כמו בהקשר זה, חשוב לציין כי הארגונים ב
יעלה מבחן היעילות שכך  להמלצה יהיה ערך מוסףכי בחון היטב באילוצי משאבים ולפיכך עלינו ל

 העלות.   מבחן על

ען על מסקנה ) המסבירה קשר סיבתי( בין שהיא ישירה, תורמת או מהווה המלצה תשכל שיוני ח
  סיבת שורש.

 מבחנים : ארבעהעל  טובה מתבססיםהקריטריונים להמלצה 

ההצעה המועלת לשיפור יש בה כדי להתמודד עד כמה ובאיזה מידה  – מבחן היעילות (א
 עם הסיכון שהודגם בצורה יעילה בעתיד.

עד כמה עד כמה ובאיזה מידה ההצעה מתאימה לארגון ו –)ישימות(  ההתאמהמבחן  (ב
 היינו ניתן יהיה לממש אותה. היא ישימה.

 האם מימוש ההמלצה לא יוצר סיכון חדש / אחר ?  – הערכת הסיכון (ג

לעלות  רקהעלות איננה מתייחסת  מה המחיר למימוש ההמלצה ? – מבחן העלות (ד
 צוות ועוד. למשאב זמן, זמינותגם כספית , הכוונה בין היתר 

 המוערכת ע"י המתחקר כישימה ולבחור את החלופהעל המתחקר לשקול את הקריטריונים 
 .מוסףובעלת ערך 

 : דוגמאות אפשריות להמלצות

 התאמה, השלמה, ביטול , עדכון. – נהלים 

 עבודת צוות, חלוקת תפקידים, תיאום, ארגון , תקינה. – שיפור תהליכי עבודה 

 מניעת הפרעות והסטת קשב. נגישות, סימון, הנדסת אנוש, – סביבת עבודה פיזית 

 על חריגים, זמינות מידע. התרעהרציפות טיפול, הבטחת  – פתרונות במערכות המידע 

 שיפור מיומנות, סימולציות , שיפור מנגנוני לימוד, ריענון נהלים. – הדרכה 

 

לחה של תחקיר הוא מימוש ההמלצות והפיכתן למטלות, ההצלחה נקבעת על פי אחד ממדדי ההצ
 . של ההמלצות יישומם והטמעתםמידת 

אליו מופנית קיימת חשיבות לשיתוף של הגורם  ,למימוש ההמלצות שפר את הסיכויעל מנת ל
רון. ניתוח הממצאים ולשתפו בכיווני הפתו את התשתית העובדתית ו. מומלץ לפרוס בפניההמלצה

גדיל את הסיכוי שההמלצות השיתוף, תפיג חששות ובעיקר תגישה זו תגדיל במידה רבה את 
 .תתממשנה
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בארגון,  ה של היחידה לבטיחות הטיפולהמלצות איכותיות מחזקות את מעמדחשוב לזכור כי 
 איכות ירודה של המלצות מכרסמות במעמדו. 

 רטי ., לבעל תפקיד קונק להיות ממוענותעל ההמלצות  בצורה בהירה.ההמלצה לנסח את  יש

 

 

 , להלן תרשים גרפי של שלבי התחקיר מרגע האירוע ועד הגשת הדו"ח. לסיכום

 שעון פעילות התחקיר –תרשים 

 

 

 

 

 

 

 

 

אירוע

לתחקיר

דיווח

מינוי צוות  
תחקיר

תכנון

התחקיר

איסוף 
עובדות

גיבוש

הממצאים

ניתוח

הממצאים

הסקת  
מסקנות

קביעת  
המלצות

כתיבת  
ח"הדו

הצגת 
התחקיר
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 מדדי איכות לתהליך -פרק ה' 

 

 מדדי תוצאה 

 האם התחקיר הוצג בפני המנהל והתקבלו החלטות  – מימוש ההמלצות להחלטות

 אשר מקדמות את בטיחות הטיפול כהמלצת התחקיר.

 יושמו ובאיזה מידה.ההמלצות האם – ת ההחלטות ויישומם הלכה למעשההטמע 

 מדדי תהליך 

 (ירוע להגשת דווח התחקיר )עד חודשטווח הזמן בין הא – עיתוי ביצוע התחקיר. 

 ופרסום הלקחים ללמידת עמיתים לרוחב הארגון.שקיפות  - הפצת רוחב 
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 מילון מונחים ומושגים -ו' פרק 

 

 מונח כולל לאירוע חריג ו"כמעט אירוע". - אירוע בטיחותי 

 סיכון.צמצום המכלול פעולות ואמצעים, שמטרתם מניעה או  - בטיחות 

 אחד מחמשת התחומים המאופיינים במודל חמשת ה - גורם אירוע בטיחותי- s’ M  או שילוב

מכשיר  –(, הגורם הטכני Manאדם ) -ביניהם. גורם אירוע בטיחותי יכול שיהיה הגורם האנושי 

( וגורם ניהולי Mission(, גורם המשימה )Media) בסביבת העבודה(, גורם Machine)רפואי 

(Management.) 

  דו"ח כתוב, המסכם את התחקיר שנערך וכולל: תיאור אירוע, ממצאים,  –דו"ח תחקיר אירוע

 מסקנות והמלצות למניעת התרחשות אירועים דומים.

  לאחר התרחשות אירוע או העובדות שנצפו ע"י המדווח העברת מידע בכתב, הכולל את  -דיווח

 'כמעט אירוע'.

 לתקן ליקוי באמצעות פעולה הצעה לפעולת מניעה / שיפור בת ביצוע, אשר נועדה  - המלצה

 מתקנת.

 בעל סמכותאישור פעולה על ידי גורם ניהולי  - החלטה. 

 מעשה או אי מעשה הנובע משיקול דעת לקוי, פעולה שגויה, החלטה שגויה  - טעות אנוש

 העלולים לגרום לאירוע .

 מסקנה שהדרג המוסמך מעוניין לממש במטרה לתקן ליקוי, מילוי חסר או חיזוק של  – לקח

 יתרון.

 המלצה התקבלה ואושרה ליישום על ידי גורם הניהולי המוסמך לנושא.   - מטלה 

 תהליך תנאי הכרחי בה שנאספו במהלך התחקיר אשר מהווה עובדנתון או  אירוע - ממצא

 פשר אותו.אירוע, גרם או תרם או אהתרחשות ה

 ממצא הקשור למצב מקדים או תנאי מקדים להתרחשות האירוע הבטיחותי. - ממצא רקע 

  אירוע או גורם שבלעדיו שרשרת הגרימה של האירוע לא הייתה מתממשת.ממצא סיבתי  

  בהתרחשות ישיר גורם מהווה ואשר אינו תחקיר שהתגלה במהלך הממצא  -ממצא נוסף

 אירוע הבטיחותי.ה

 הממצאים, הגורמים על המתבססת ונותנת תשובה הנובעת מתחקיר אירוע קביעה  - מסקנה

   .( 5M'sוהסיבות לאירוע, )על פי מודל 

 פעולה הבאה לתת מענה בטיפול הרפואי. - משימה 

 אדם שנפגע עקב ליקוי .  - נפגע 

 נתון או מידע שנאסף במסגרת התחקיר ראיה,  - עובדה. 
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  הנסיבות ופרטי ההתרחשות של אירוע תוך מיצוי מירב המידע תחקיר הינו ברור  -תחקיר

והנתונים ליצירת בסיס להסקת מסקנות ולהפקת לקחים. כאמור, התחקיר הוא השלב הראשון 

 בתהליך הפקת הלקחים המסתיים ביישום ובהטמעה.

 תהליך של איסוף עובדות, ניתוחן, קביעת ממצאים, הסקת מסקנות ומתן  - תחקיר בטיחותי

 ות שמטרתן מניעת אירועים עתידיים. המלצ

 אירוע שעלול היה להסתיים בנזק או נפגעים, או אירוע של "כמעט ונפגע".  - תקרית בטיחותית 
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 תחקירים לדוגמא –' זפרק 

 

 1תחקיר מס' 

  תיאור האירוע:

, Povidone Iodine 4%יילודים, תכשיר רפואי מסוג מחלקת בבטעות , התקבל 18.04.12בתאריך 
  אשר היה מיועד לחדר ניתוח עיניים.

, Erythromycin 0.5%התכשיר הרפואי הגיע במשלוח אחד עם בקבוקי טיפות עיניים מסוג 
  המיועדות לשימוש בתינוקות.

  זהים. נראים  הבקבוקים של שני התכשירים

 

  ממצאי רקע

במסגרת בחינת עלויות, ביקש לבדוק שימוש בתכשיר סטרילי לחיטוי   בית המרקחת,  -1ממצא 

 , מספק חדש.    Povidone Iodine 4%:  העין

    ותנאי האחסון זהים לאלה של טיפות  Povidone Iodine 4%אריזת התכשיר רפואי של   - 2ממצא 

 .  Erythromycin 0.5%עיניים מסוג 

למניעת דלקת   Erythromycin 0.5%טיפות עיניים ב. במחלקת יילודים משתמשים - 3ממצא 
 ביילוד. גונוקוקלית

 עיניים בחדר ניתוחמשתמשים  Povidone Iodine 4%מסוג  בתכשיר רפואי סטרילי - 4ממצא 

 ין פתוחה לאחר ניתוח. טפטוף לע חיטוי ומניעת זיהומים ע"י לצורך
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 של האירוע: כרונולוגיהרצף ה

בקבוקים של טיפות עיניים  20ספק חיצוני ניפק לבית המרקחת  09.04.12בתאריך   - 1ממצא 

 .Povidone Iodine 4%בקבוקי תכשיר רפואי סטרילי של  3וכן   Erythromycin 0.5%מסוג 

הבקבוקים הגיעו מהספק, כולם באריזה אחת. הבקבוקים זהים ודורשים אחסון  - 2ממצא 
 בקירור.

בקבוקים מאריזת הספק ושלחה אותם למחלקת יילודים במעטפה  8הרוקחת נטלה  - 3ממצא 

 באמצעות כוח עזר.

ם. יסוגי תכשירים רפואי 2לאחר שסדרה את יתר הבקבוקים במקרר, הרוקחת זיהתה  - 4ממצא 

 המרקחת לקבלת הסבר, מבלי לציין את המשלוח למחלקת יילודים. בית פנתה למנהל

בחדר לניסיון מיועדת  Povidone Iodine 4%שתמיסת ה  מנהל בית המרקחת הסביר - 5ממצא 

 ניתוח עיניים, בשל העובדה שמדובר בספק חדש.

  ה את הרוקחת על אופן הטיפול בבקבוקים.המנהל לא הנח   -6ממצא 

ליות נפרדות, סוגי התכשירים הרפואיים למקרר, בארק 2הרוקחת הכניסה את  - 7ממצא 

 .הסמוכות אחת לשנייה

  

  כרונולוגי במחלקת יילודיםהצף רה

 Povidone Iodine)יום לפני שהגיעו לבית המרקחת בקבוקים עם  08.04.12בתאריך  - 8ממצא 

יילודים נשארו טיפות עיניים בתוקף קצר )בן יומיים( ונערכה הזמנה לבית  (  במחלקת 4%
  המרקחת.

למחלקה. המשלוח לא במשמרת הבוקר הגיע משלוח של תרופות  09.04.12בתאריך    -9ממצא 
עיניים. בהמשך היום, כוח עזר מהמחלקה נשלחה לבית המרקחת והביאה את   כלל טיפות

 ההזמנה של טיפות עיניים.

במחלקה, בעת פירוק השקית בחנה האחות את תוקף הטיפות וגילתה בקבוק אחד  - 10 ממצא 

, בניגוד ליתר הבקבוקים שעליהם Povidone Iodine 4%הנראה שונה: שעליו כיתוב בכתב יד : 

  .   Erythromycin 0.5תווית מודפסת: 

  .האחות עדכנה את בית המרקחת, והונחתה  לשלוח את הבקבוק חזרה - 11  ממצא

התכשיר נארז במעטפה מסומנת, נשמר במקרר, והוחזר לבית המרקחת ביום   -12  ממצא
  המחרת.

  מחלקת יילודים. האירוע לא דווח לאחות אחראית - 13 ממצא 

 . לבית המרקחת Povidone Iodine 4%הוחזר בקבוק ה  10.04.12בתאריך  - 14  ממצא

  הרוקחת החזירה את הבקבוק לאותו מקום במקרר.-  15  ממצא

  האירוע לא דווח לניהול סיכונים, לא ע"י המחלקה ולא ע"י בית המרקחת. - 16  ממצא
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  נערכה הזמנת התרופות השבועית ממחלקת יילודים כבשגרה. 15.04.12בתאריך  - 17ממצא  

  נגמרו בקבוקי טיפות העיניים במחלקה והתבצעה הזמנה. 17.04.12בתאריך   - 18ממצא 

בקבוקים  8הונפקה הזמנה למחלקת יילודים. בהזמנה נשלחו  18.04.12בתאריך  - 19ממצא  
בקבוקים,  8קודם. הרוקחת אספה  למחלקת יילודים, ע"י אותה רוקחת שהנפיקה אותם שבוע

  הנראים דומים.

סוגים  2הבקבוקים התקבלו במחלקה, ונפרקו למקרר התרופות מבלי שאובחנו  - 20  ממצא
  שונים.

בתחילת משמרת בוקר, אחות קבלה במחלקת יילודים, שפתחה  19.04.12בתאריך  - 21 ממצא 

מצאה שהוא ריק, ודיווחה על כך   Erythromycin 0.5%טיפות עיניים מסוג  בקבוק חדש של 
  לסגנית אחראית מחלקה.

 2סגנית אחראית המחלקה בדקה את  יתר מלאי הטיפות במקרר והבחינה שקיימים  - 22  ממצא
דומים. לטענתה, ההבחנה הראשונית הייתה בגלל שוני בצלילות הנוזל בין  סוגים של בקבוקים

 בשני תכשירים שונים. ר מעמיקה מצאה שמדוברתהבקבוקים. בבדיקה יו

בקבוקי טיפות עיניים מסוג  5 :יםיסוגים של תכשירים רפוא 2נמצא שבמקרר יש  - 23ממצא  

Erythromycin 0.5% בקבוקים של  3, מתוכם אחד ריק, וPovidone Iodine 4%.  

 מחלקת יילודים דיווחה למפקחת ומסרה לה את צמד הבקבוקים. באחראית האחות ה- 24ממצא  

  .19.04.12את הבקבוקים ליחידה לניהול סיכונים בסוף משמרת בוקר בתאריך  סרההמפקחת מ

 

 ממצאים נוספים 
 

 :דיווחים על טעויות ואירועים חריגים
 

  בביה"ח קיים נוהל אירוע חריג, אין בו התייחסות לרוקחים. .1

הקשורות בתכשירם שבשימוש, בתלונה לספקים /  בתלונותעוסק הקיים נוהל פנימי  .2
לתעד איך טופלה , למלא טופס והל זה על הרוקח המקבל את התלונהיצרנים. ע"פ נ

 .לחתוםו התלונה
  לא קיים נוהל טיפול בתלונות או בטעויות של בית המרקחת.בבית החולים  .3

   בית המרקחת ולצוות שנוכח במקום. בל לדווח על תלונה או טעות למנהלמקו .4

 
 :פירוק משלוח תרופות –מחלקת יילודים 

  אין נוהל לפירוק של משולח תרופות. .1

  אין הנחייה אחידה למחלקות ביה"ח המגדירה מי מורשה לפרוק משלוחי תרופות. .2

 כללים מקובלים:  .3

  המשלוח. תבכל מקרה אחות מפרקת א .א

  בלבד. סידור ארון התרופות נעשה ע"י אחיות .ב
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ם לשימוש חיצוני ממוינות ע"י אחות ומוצבות במחסן ע"י כוח יתכשירים רפואי .ג
  עזר )בחלק ממחלקות בית החולים, מוצב במחסן ע"י בת שירות(.

אין הנחיות לגבי בדיקת תוקף וזיהוי התרופות בעת קבלת התכשיר ופריקת  .ד
  המשלוח.

 

 מסקנות

  הגורם הישיר לאירוע:

נעוץ בטעות שעניינה הנפקת טיפות עיניים למחלקת יילודים ללא זיהוי של הגורם הישיר לאירוע 
  התוויות על גבי הבקבוקים ואימות שמדובר בתכשירים שונים.

 :גורמים תורמים לאירוע

 הסביבה כגורם תורם:

שני סוגים של תכשירים רפואיים שונים, ארוזים בבקבוקים זהים, עם תוויות דומות  •
 סנים יחד,  ללא זיהוי מפריד וללא סימן מזהיר ארוזים באריזה. מאוד, בצבע זהה, מאוח

 Povidoneהצבת שתי ארקליות אחסון במקרר בצמידות, ואי סימון הארקלית המכיל  •

Iodine4% . 

  יד לאחר האירוע הראשון, תרם להיווצרותו של אירוע שני.חוסר דיווח ובדיקה מ •

ים נותרו במקרר בית המרקחת במשך בקבוקים שהיו מיועדים לבדיקה בחדר ניתוח עיני •
  שבועיים.

 ניהול כגורם תורם:

הרוקחת שהנפיקה את המשלוח לא ידעה שמתקיים פיילוט לבחינת השימוש בתכשיר  •
  רפואי באריזה חדשה המיועדת לחדר ניתוח עיניים.

  משימת פירוק המשלוח במחלקה לא מחייבת בדיקת זהות התרופה ותוקפה. •

 גורמי שורש

 גורמי השורש אשר אפשרו את הכשל 

  נוהל לקליטת תכשיר מספק חדש.אין בבית המרקחת  •

  אין נוהל לדיווח ופעולה מתקנת בעקבות טעות בבית המרקחת. •
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  בבית המרקחת לקחים

. לכתוב נוהל בית מרקחת לבחינת השימוש בתכשיר רפואי מוכר שנכנס לשימוש בבית החולים: 1
ל הגדרת תפקיד לאחראי על הבדיקה, מסלול  לקליטת התכשיר, סימון מומלץ כי הנוהל יכלו

  התכשיר, הנפקתו, שיתוף המחלקה הרלוונטית ואיסוף המידע תוך פרק זמן מוגדר.

  של בית המרקחת.תוך קביעת מדדי דיווח על טעויות . להטמיע תרבות דיווח על טעויות 2

 . בית המרקחת יגדיר כללים לאחסון תרופות דומות ויטמיע אותם. 3

 

 מחלקהרמת הלקחים ב

  בלבד. באחריות אחות מוסמכת ,.להנחות פירוק משלוחי תרופות ותכשירים רפואיים1

  .לאסור במחלקה תרופות שאינן בשימוש כלשהוא במחלקה. יש להחזירן לבית המרקחת באופן 2

  מיידי.   

  .יר לצוות המחלקה.הפצת התחק3

 

 המלצות :

   .מהנדס תעשייה וניהול יערוך סקר סיכונים על תהליך אחסון תרופות ותכשירים רפואיים בבית 1

  המרקחת ובמחלקות בהיבטים של נהלים, כוח אדם, הכשרה ותנאי אחסון ויגיש את המלצותיו    

 למנהל המרכז.   

הקמת פורום משותף  –היחידה לניהול סיכונים .ליווי תחקירים של בית המרקחת ע"י צוות 2
  המרקחת וליחידה לניהול סיכונים לדיון בתחקירים של אירועים מיוחדים בבית המרקחת. לבית
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 2תחקיר מס' 

  תיאור האירוע:

, לאחר ביצוע דיאליזה  קוגניטיביתחזר מטופל במצב סיעודי ועם ירידה  22:55בשעה  14.8.12-ב
 .אל המחלקה

בעוד שהמטופל  IV CEFAMEZINEבקריאת נתוני דיווח הדיאליזה נכתב שהמטופל קבל בדיאליזה 

 במחלקה.   IV ROCEPHIN החל טיפול ב

 .במחלקה הופסקה IV ROCEPHINההוראה למתן 

למטופל לא  ,וגים של אנטיביוטיקה מאותה משפחההסתבר כי במשך יומיים המטופל קבל שני ס
       נגרם כל נזק.  

 

 ממצאים:

 ממצאי רקע:

, מאושפז במחלקה הסיעודית מורכבת קוגניטיבית, סיעודי, עם ירידה 68המטופל בן  - 1ממצא 
 .הסמוךמזה כחמישה חודשים ומבצע טיפולי דיאליזה במכון 

מורכבת מאושפזים מטופלים הנזקקים לטיפולי דיאליזה המחלקה הסיעודית ב - 2ממצא 
 המתבצעים במכון הדיאליזה בשעות שונות. 

אולם כל מחלקה עובדת במערכת  בית החוליםשתי המחלקות ממוקמות במתחם  - 3ממצא 
 נתונים ממוחשבת נפרדת.

ד העברת הנתונים והמידע ממכון הדיאליזה על המטופל למחלקה מתבצעת בכתב י - 4ממצא 
 בטופס מובנה שהופק על ידי אחות אחראית בדיאליזה. 

למכון הדיאליזה מתבצעת ע"י הדפסת נתונים  מהמחלקההעברת הנתונים על המטופל  - 5ממצא 
שעות אחרונות, הכוללים: דיווח רפואי, דיווח סיעודי, תרופות פעילות וריכוז  72-ממוחשבים ל

 סימנים חיוניים.  

קיימת תקשורת טלפונית בין הרופאים במחלקה ובמכון לפי שיקול  במקרים מסוימים - 6ממצא 
 דעתם המקצועית. 

 דר' א' הינו רופא חדש במחלקה, עובד במחלקה הסיעודית מורכבת מזה כחצי שנה.  - 7ממצא 

 דר' ר' הינה רופאה וותיקה במחלקה הייתה תורנית בזמן האירוע.  - 8ממצא 

 12.8-מטופל בחזרתו בהאחות שקבלה את ה -אחות י': 9ממצא 

 14.8-האחות מ' האחות שקבלה את המטופל בחזרתו ב: 10ממצא 

 האח המטפל במכון הדיאליזה באותה משמרת.  -אח ד' :11ממצא 
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 ממצאים: רצף כרונולוגי

 : 1ממצא 

נצפתה החמרה נשימתית אצל  ,במהלך בדיקת המטופל ע"י  דר' א' -בבוקר 8.00בשעה  12.8.12-ב
בהאזנה לריאות נשמעו חרחורים, המטופל יצא לביצוע צילום חזה. דר' א' התחיל טיפול , המטופל

 המידע תועד ברשומה הרפואית.  בחשד לדלקת ריאות. IV ROCEPHIN-ב

 :2ממצא 

  .דר' א' לא יידע טלפונית את צוות הדיאליזה על התחלת הטיפול האנטיביוטי

 :3ממצא 

ח ממוחשב על מצב המטופל "דיאליזה, לגיליון הרפואי צורף דוהמטופל יצא לביצוע  17:00בשעה 
  .)ריכוז נתונים רפואי וסיעודי(

 :4ממצא 

 צוות הדיאליזה לא קרא את הנתונים המודפסים  שצורפו לגיליון המטופל. 

 :5ממצא 

 , המטופל חובר לעמדת הדיאליזה.צוות הדיאליזה קיבל את המטופל

 :6ממצא 

 .לפי תשובה ראשונית של תרבית דם IV CEFAMEZINE הרופאה בדיאליזה התחילה

 :7ממצא 

 .22:30המטופל חזר מהדיאליזה בשעה 

 :8ממצא 

 IV CEFAMEZINכתב האח ד'  בכתב ידו כי המטופל קבל  -בטופס המובנה שנשלח ע"י הדיאליזה

2g. 

 :9ממצא 

הבחינה  קראה את הדיווח של הדיאליזה אולם לא –האחות י' שקבלה את המטופל בחזרתו 
 במידע על מתן האנטיביוטיקה.

 :10ממצא 

יזה באותה במכון הדיאל. המטופל יצא לביצוע טיפול בדיאליזה 17:30בשעה -14.8.12בתאריך 
 .משמרת דווח על עומס רב

 :11ממצא 

 המטופל התקבל  צוות הדיאליזה לא קרא את הנתונים המודפסים  שצורפו לגיליון המטופל. 
  הדיאליזה.חובר לעמדת ו
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 :12ממצא  

  .המטופל חזר מביצוע דיאליזה 22:55בשעה 

 :13ממצא 

האחות מ' שקבלה את המטופל קראה את הדיווח הכתוב של הדיאליזה שם נכתב ע"י אח ד' כי 

 .IV CEFAMEZIN 2gהמטופל קבל בדיאליזה 

 :14ממצא 

העבירה את המידע  12.8במחלקה מיום   IV ROCEFINהאחות מ' ידעה שלמטופל יש הוראה למתן 
  הרופאה התורנית באותו ערב. -לדר' ר'

 :15ממצא 

 .IV ROCEFINדר' ר' הפסיקה את ההוראה למתן 

 :16ממצא 

המידע לרופא המטפל  דר' ר' ניסתה ליצור קשר עם הדיאליזה אך משלא הצליחה העבירה את
 .בבוקר שלמחרת

 :17ממצא 

 .ודיווח לה על הכפילות במתן האנטיביוטיקהדר' א' שוחח עם הרופאה בדיאליזה  15.8-ב

 

  ממצאים נוספים

 התחלת הטיפול האנטיביוטי במחלקה:

נהוג ליידע טלפונית את צוות הדיאליזה על כל שינוי במצבם הרפואי של  -המודל הנורמטיבי
המטופלים המשותפים או התחלת טיפול תרופתי חדש. המידע מועבר בין הרופאים או בין צוות 

 הסיעוד.

 ,יאליזה על שינוי במצבו של המטופלדר' א' אינו מיידע טלפונית את צוות הד -באירוע המתואר

  . IV ROCEPHIN -חשד לדלקת ריאות והתחלת טיפול ב ,תוצאות צילום החזה

עם שאר רופאי המחלקה, נוהגים ליידע טלפונית את צוות המכון על שינויים   בבדיקת רוחב
רפואיים במצב המטופלים אך לא תמיד ברורים להם הקריטריונים. הרופאים גם דיווחו 

להעברת מידע לצוות  שמסתמכים על החומר המודפס המועבר למכון הדיאליזה כאמצעי
 הדיאליזה. עוד עלה כי אינם יודעים למי עליהם למסור את המידע.

 

 קבלת המטופל לדיאליזה: -12.8

: בקבלת מטופל לטיפול דיאליזה במכון ישנה הנחיה ברורה של מנהלת המכון המודל הנורמטיבי
 נים חיונייםסימשטרם ביצוע כל פעולה סיעודית יש  לבצע אומדן של המטופל כולל לקיחת 

 והתעדכנות ברשומות המטופל.
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לא ידע על  האח המטפל ד' לא התעדכן בחומר הממוחשב שנשלח מהמחלקה, :באירוע המתואר

 בוקר.מהIV ROCEPHIN התחלת הטיפול ב 

נמצא פער בין ההנחיה במכון הדיאליזה לבין הנעשה בפועל. צוות מכון הדיאליזה  בבדיקת רוחב
דיווח כי התעדכנות במצב המטופל ע"י קריאת החומר המודפס, לא מתבצעת על בסיס קבוע אלא 

מותנית במצב הזמן והלחץ במשמרת, ועל פי הנהוג אם היו שינויים במצבו של המטופל היה 
 בל. מתקבל דיווח טלפוני כמקו

 

  30:22חזרת המטופל למחלקה לאחר ביצוע  דיאליזה בשעה 

:  זמן החלפת משמרת הוא חלון זמן בעייתי ולחוץ ורצוי לצמצם ככל האפשר המודל הנורמטיבי
 פעולות שאינו הכרחיות.

 שנעשתה עם אחיות המחלקה:  בבדיקת רוחב

 תים בתחילת משמרת לילה.המטופל חוזר בקביעות לאחר ביצוע דיאליזה בסוף משמרת ערב. לעי

זמן זה מאופיין באווירת לחץ ורצון לסיים משימות במהירות בכדי להספיק להעביר משמרת 
 ולהספיק להסעות.

מפאת לחץ הזמן, האחיות במשמרת ערב  מבקשות מאחיות משמרת לילה לקבל את  ,לעיתים
  המטופל במקומן.

 קבלת המטופל למחלקה ע"י אחות י' 

: כאשר מטופל חוזר מביצוע דיאליזה , קיימת הנחיה שעל האחות  להתעדכן המודל הנורמטיבי
 ם.פאים והכנסת הגיליון לחדר רופאיבמהלך הטיפול ע"י עיון בגיליון המטופל, תיעוד, עדכון הרו

 IV CEFAMEZIN-האחות י' עיינה בדיווח הדיאליזה שנשלח אולם לא הבחינה במתן ה :באירוע
  שקיבל המטופל, לא הכניסה את הגיליון לחדר רופאים.

האחיות דיווחו כי קוראות את דיווח   -שבוצעה עם שאר האחיות במחלקה בבדיקת רוחב
הדיאליזה באופן קבוע ומתעדות את המידע ברשומה הסיעודית, חלקן אינן מקפידות להכניס את 

 הגיליון לחדר רופאים.

חיות מסר כי מדובר בטופס חדש שהוכנס לשימוש לאחרונה. צוות הא-בבדיקת הדיווח המדובר
לפני כן השתמשו בטופס אחר.  ציינו את ריבוי הנתונים בטופס, חלק מהנתונים לא היו מוכרים 

מתן  -להם. תיעוד הנתונים בכתב יד ובצפיפות הקשה על ההבחנה במתן טיפול אנטיביוטי. בנוסף

 ת.אחרנרשם מתחת לעמודה   IV CEFAMEZINE-ה
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 מסקנות

 הגורם הישיר לאירוע:

הגורם הישיר לאירוע נעוץ בבעיות תקשורת והעברת המידע הרפואי בין שני גורמים המטפלים בו 
  .זמנית במטופל

 גורמים תורמים לאירוע:

 : הגורם האנושי

דר' א' לא דיווח טלפונית  לדיאליזה על שינוי במצב המטופל והתחלת טיפול אנטיביוטי  .1
הסתמך על הדיווח המודפס ולא ראה צורך לתקשורת טלפונית ישירה היות  דר' א'. כנהוג

 ולא הודרך לכך.

 דיאליזה לא התעדכן במצב המטופל ע"י המידע המודפס.הצוות  .2

 . iv cefamezineהאחות י' לא הבחינה במתן ה .3

 אמצעים: 

המחלקות,  דבר המקשה על קבלת מידע רציף בין –מערכות מידע רפואי ממוחשב נפרדות  .1
מצריך העברת מידע מודפס ומידע בכתב יד ותקשורת טלפונית לפי שיקול דעתו של 

 .הצוות המטפל

הוכנס לשימוש ע"י מכון הדיאליזה טופס מובנה חדש שלא היה מוכר לצוות. הטופס הוכן  .2
אולם לא הובא לדיון משותף. הטופס מכיל פרטים רבים  המחלקהבמיוחד עבור 

צוות הדיאליזה ממלא את הנתונים  -. בנוסףהמחלקהרים לצוות וקיצורים שאינם מוכ
 בכתב יד שלעיתים אינו קריא. אחות י' לא הצליחה להבחין במידע על מתן הטיפול.

 ניהול: 

 .ליקוי בהעברת מידע והיעדר נהלי תקשורת ברורים בין המחלקות .1

 .היעדר קיומם של נהלי עבודה משותפים ומפגשים קבועים .2

 

 תורם:  הסביבה כגורם

זמן לחוץ  לילה,  -העברת משמרת ערבחזרתו של המטופל לאחר טיפול דיאליזה במרווח של 
מי האחות שמקבלת את  –המאופיין בריבוי מטלות, הגעה להסעות, אין הבטחה של רצף טיפולי 

 המטופל?

 גורמי שורש 

חוסר בהירות מי קיים . הלות  טיפול בו זמנית במטופל אחדהמנשתי מחלקות שונות קיומם של 
 מנהל את הטיפול ומבטיח את רציפותו.

  .היעדר שיתוף פעולה מקצועי בין שני הגורמים המטפלים .1

"תקשורת  -הרצף הטיפוליהיעדר נהלים ברורים לקיום תקשורת והעברת מידע לשמירת  .2
    ".אקראית
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 פעולות מתקנות ברמת המחלקה –לקחים 

עם צוות הדיאליזה להגדרת הליכי עבודה וניהול הטיפול במטופלים לקיים פגישות  : יש 1לקח 
 משותפים. הפגישות יכללו את הצוותים הניהוליים בכל מחלקה. 

בין שתי המחלקות תוך קביעת קריטריונים ברורים דרכי תקשורת שוטפת : יש לקבוע  2לקח 
 . תי המחלקותפונים של אנשי הקשר בשלהעברת מידע דחוף. יופק דף קשר משותף עם טל

: יש לקיים פגישה עם מנהלת הסיעוד בדיאליזה בנושא טופס דיווח דיאליזה החדש שאינו  3לקח 
מתאים לשימוש במתכונתו הנוכחית. בפגישה יוגדרו הנתונים הרלבנטיים שנמסרים בתום טיפול 

 הדיאליזה, מבנה הטופס ומחשוב הטופס במידת האפשר ויופק דף חדש. 

ול הדיאליזה אילו נתונים נדרשים להדפסה בהגעת המטופל למכון להמשך בנוסף יש לבחון מ
 הרצף הטיפולי.

הנתונים  לקרוא אתלפתוח את דיווח הדיאליזה  במחלקהיש להנחות את צוות הסיעוד : 4לקח 
 ולהעביר את הגיליון לרופאים. 

 

   המלצות

: מומלץ בפני הנהלת מכון הדיאליזה לקבל מטופלים מאושפזים בשעות הבוקר וצהריים 1המלצה 
 על מנת שלא יחזרו בשעות מאוחרות בעת החלפת משמרת. 

בפני צוות הדיאליזה לבצע חתימה על קריאת המידע הממוחשב שמצורף  מומלץ: 2המלצה 
 לגיליון החולה. 

ול את הצוות הניהולי של שתי המחלקות, : מומלץ לבצע פגישה אחת לרבעון שתכל3המלצה 
 בפגישה ידונו בתקלות, קשיים, אירועים חריגים ונושאים לשימור ושיפור. 

:מומלץ שבכל החלטה על הכנסת שינוי כלשהוא הנוגע לשתי המחלקות תתקיים פגישה   4המלצה 
 משותפת ובה ידונו על ההליך. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


