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ם  "ח רמב"ביה,  תביעות רפואיות וניהול סיכונים



מהתקשרותנודע לראשונה המקרה 



תמצית אירוע 

. 2011בשנת DIEPעברה כריתה מלאה ושחזור בניתוח . 2008מ חולת סרטן שד דו צדדי משנת .א

.  מאז במעקב

בעקבות תוצאה  , תלונה על החלפת ביופסיה שניטלה מזנב שדה השמאלי, פנתה לבא כוחה2013דצמבר 
.  באסותאחיובית עברה כריתת שד מלאה 

.  תקינה לחלוטיןLEMתוצאה פתולוגית של השד שנכרת חזרה ממעבדת :  תלונה/הרקע לפניה

: בירור מקדים 

רקמת שד בריאה בנוסף  )הדסהבפתולוגיה לרוויזיההועברו , ם"בלוקים מרמב+ סליידיםהתבקשו 
. שהבהירה כי הדגימה אינה של החולהבאבו כביר  DNAובדיקת  נוספת  (  לרקמת שד ממאירה



התנהלות בית החולים במקרה של אירוע זקיף  

(  ?באם לא נגרם נזק–שאלה )חמור / זקיף/אירוע חריגבכל מקרה של קרות 

אודות האירוע וקבלת החלטה, בקרת איכות מינהלתמתקיים דיון פנימי ברמת 

לחוק זכויות החולה  21סעיף הקמת ועדת בדיקה לפי 

או  

לחוק זכויות החולה  22סעיף הקדמת ועדת בקרת איכות לפי 

.  המשך ניהול סיכונים, דיווח למשרד הבריאות בהתאם לנהלים, דיווח לענבל על אירוע חריג



ככל שהוחלט על הקמת ועדת בדיקה  
לבדיקה  נקודות /הבהרות/שאלותבית החולים עם פורמאלי ממנהל כתב מינוי " יוצא"

:  מ .במקרה של א

מ איננו תואם את ה.לברר האם אכן החומר בביופסיה שבפתולוגיה של אDNAשלה  ?

 מ קיימות מטופלות אחרות בהן קיימת חוסר  .בו נלקחה הביופסיה של א, 2014באוקטובר 28, לברר האם באותו יום
? התאמה העלולה לגרום למתן טיפול רפואי שאיננו נכון בחולות אילו 

 נטילת הביופסיה במכון השד ועד הוצאת  , זיהוי החולה: באם קיימת חוסר התאמה לבדוק את כל התהליך
.  התשובה הפתולוגית

רוחבית/ברמה הפרטית וברמה האירגונית, במידה ויהיו, להצביע על כשלים .

אם וככל שיתגלו, להמליץ למנהל בית החולים על הצעדים הנדרשים  .



התנהלות ועדת הבדיקה  

: הרכב הועדה 

האירוע  למהות שרלבנטי בתחום , החוליםמבית רופאים 2-3, אחות , סגן מנהל בית החולים : הועדה ר "יו
(אני)ד "עו(  דניאל בן שושן )ובמקרה הצורך גורם נוסף פנימי או חיצוני  , ( מנהלת המעבדות + גנטקאית)

יוצרת קשר עם הרופאים או הצוות הסיעודי הרלבנטי לצורך זימון לוועדה  , המינהלתמרכזת 

ד חיצוני "ד מעדכנת  אודות הזכות להתייעץ עם עו"עו

העברה של הרשומה רפואית  או כל חומר רפואי אחר שיכול להיות רלבנטי / הסבר/תמיכה

התכנסות לישיבה מקדימה של חברי הועדה  

שניים מרוכזים  /יום אחד –קביעת מועדים 



הרציונל בהקמת ועדת בדיקה פנימית   

לחילופין  , או לאור בקשת המנהל ? בקרות נזק –לגבי מטופל מסוים, לצורך בחינת אירוע ספציפי 
בקשת המטופל או מי מטעמו  

אליה הם  מי מטעמו במסגרת פגישה או למטופל אקטיביתומסקנות הועדה מועברים ממצאי 
החולים  מוזמנים בבית 

(  'ג21)פ חוק  "ח הועדה והפרוטוקול יישארו חסויים ע"דו

(חיסיון יחסי –או פרוטוקול /ח ו"אלא אם התביעה תתנהל  ובית המשפט  יורה על חשיפת הדו)

היא מחד ההיכרות של  –היתרון הגדול בהקדמת ועדת בדיקה מוסדית פנימית 
פנים ארגוני בבית שינוי /במסגרת הטמעתגם ומנגד ההמלצות שיחולו –המערכת 

החולים 



ממצאי ומסקנות הועדה  

 אין מקום להמליץ על שינוי  ( הביופסיות נלקחו בחדרים שונים ובשעה שונה)במכון השד התהליך –אין צורך בשינוי
בנהלים

 שלבים2-מצביעים בסבירות גבוהה על כשל בבמכון הפתולוגי הממצאים:

יש צורך בשינוי  

שעל הבקבוק ועל הקסטה!( ספרות7)הסתכלות בלבד ללא ברקוד , התאמה בין הקסטה לפרטי החולה שעל הבקבוקון 

יש להתנות תחילת עבודה על .  )הסחת דעת יכולה לגרום לטעות אנוש החלפת זהות הבקבוקון עם הדגימה לבין הקסטה

זיהוי גורם אנושי  –( רשומות המחשב , בקבוק, קסטה, טופס)דגימות בעמדת יצור קסטות 

שימוש בברקוד  –למחשב ולתעד את תהליכי העבודה בעמדת ייצור קסטות . 1

פינצטה חד פעמית  -הדבקה של דגימות בתהליכים העבודה/למנוע זליגה-DNAהימצאות שארית . 2



נכונהדגימה מבקבוקון לקסטה הלא הכנסת -חוסר התאמה 



אי ניקוי במעבר לטיפול בדגימה אחרתDNAהימצאות שאריות 



לסיכום  

תחקור האירוע /לבירור -החלטת  הנהלת מוסד  באשר למסגרת  החוקית . 1

(  רופאים וסיעוד או אחר)ליווי של הצוותים . 2

דוברות /תקשורת. 3

או מי מטעמו  /תקשורת מול המטופל ו. 4

פנים ארגוני  /ממצאים ומסקנות  רוחבי . 5

(  אירועים חוזרים או אחרת)הטמעה ומעקב בשטח . 6



תודה


