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IOM estimated that medication errors injure 1.5 million 
people in the United States each year
IOM, 2007

At least 43 million adverse events

yearly worldwide
Helo & Moulton, 2017



?מיהו הקורבן השני

A health care provider involved in an  
unanticipated adverse patient event, medical 
error, and/or a patient related–injury who 
become victimized in the sense that the 
provider is traumatized by the event 

(Scott et al., 2009)

Second victims feel personally 
responsible for the unexpected 
patient outcomes and feel as though 
they have failed their patient, second 
guessing their clinical skills and 
knowledge base

'80-הספרות מתחילה להתייחס לנושא מאמצע שנות ה



שכיחות התופעה
שבמהלך מודיםמהרופאים 57%-ל28%בין 

הקריירה היו מעורבים בלפחות טעות אחת  

בעלת השלכות קשות למטופל אחד או יותר

מהצוותים מתמודדים  43%לבין 10%בין 

במהלך חייהם המקצועייםSVעם תופעת 

מדווחים על  SV-הנחשפים ל40%מעל 

2.5%-השפעתה השלילית על החיים הפרטיים ו

טוענים כי ההשפעה היא קשה

Mira et al., 2015

Quillivan, Burlison, Browne, Scott & Hoffman, 2016; 
Seys et al., 2012



מטרות

כמנבא  , ואירועים חריגים" כמעט טעות"מעורבות העובדים באירועי את שיעור לתאר •

SV-לסיכון התפתחות תופעת ה

בקרב  , לתאר תפיסת סיכון הופעת ההשלכות השליליות של מעורבות באירועים אלה•

צוותים מטפלים

, לבחון את תפיסת העובדים בנוגע לתרומה אפשרית של גורמים ארגוניים שונים•

הנפגעים מהתופעה  בהתמודדות של 

להם  התמיכה הניתנת העובדים לבין לבדוק את תפיסת ההלימה בין צרכי התמיכה בקרב •

במקרים של מעורבות באירועי כמעט טעות ואירועים חריגים  



שיטות

השוואתי, תיאורי, חתךמחקר : מערך המחקר•

2018מרץ עד מאי : המחקרתקופת •

במרכז מדגם נוחות שנבחר בין העובדים :מדגם המחקר•

(בתי חולים בילינסון השרון)רפואי רבין 

שאלון לדיווח עצמי שפותח לצרכי המחקר  :איסוף הנתונים•
Mira et al., 2015ששימש במחקר של על שאלון והתבסס 



שאלון המחקר
' מספרק

פריטים

אלפא  

קרונבאך

12ומקצועייםדמוגרפיים-פרטים סוציו

3ואירועים חריגים" כמעט טעות"מעורבות העובדים באירועי 

100.899השלכות שליליות

בעובד מעורב  תרומה אפשרית של הגורמים הארגוניים בתמיכה

והמידה בה התמיכה ניתנת  באירוע 

100.845

כןהיגד

1

לא

2

לא 

/ זוכר

לא יודע

3

לפחות פעם אחת היית מעורב או שמעת על עמיתים  , השנים האחרונות5האם במהלך 

אך תוקנו  , מצבים בהם היה עלול להיגרם נזק למטופל" )כמעט טעות"-שהיו מעורבים ב

(בטרם התרחשותם בפועל

123

לפחות פעם אחת היית מעורב או שמעת על עמיתים  , השנים האחרונות5האם במהלך 

שהיו מעורבים באירועים חריגים

123



מאפיינים  

-סוציו

דמוגרפיים
N=870

(%) Nמאפיין
41.3±10.6.ת.ס+ממוצעגיל

(73.4%) 639נקבהמין

שפה
(50.7%) 441עברית

(22.3%) 194ערבית

(21.1%) 184רוסית

השכלה

(9%) 78ללא תואר אקדמי

(55.3%) 481תואר ראשון

(21.5%) 187שניתואר 

(11.1%) 97רופא

(1.4%) 12תואר שלישי

ח"בי
(77.6%) 675בילינסון

(21.1%) 184השרון

מקצוע
(12.9%) 112רופא

(78.4%) 682ות/אחים

(6.9%) 60מקצועות הבריאות

מחלקה

(20.5%) 178פנימית

(17.8%) 155כירורגית

(6.8%) 59דוידוף

(7.6%) 66נשים

(7.1%) 62טיפול נמרץ

(4.5%) 39ד"מלר

(8.3%) 72חדרי ניתוח

תפקיד ניהולי
(15.7%) 137כן

(80.8%) 703לא

אחוז משרה
<50%59 (6.8%)

50%-75%121 (13.9%)
>75%678 (77.9%)



מעורבות באירועי כמעט טעות או אירועים  

חריגים

N (%)

לפחות פעם  , השנים האחרונות5במהלך 
אחת הייתי מעורב או שמעתי על עמיתים  

-שהיו מעורבים ב

כמעט טעות
732 (84.1%) כן

89 (10.2%) לא

43 (4.9%) לא זוכר/לא יודע

אירועים חריגים
631(72.5%) כן

151(17.4%) לא

83 (9.5%) לא זוכר/לא יודע

כמעט טעות

84.1%

אירועים חריגים

72.5%



לפחות פעם אחת הייתי  , השנים האחרונות5במהלך 

-מעורב או שמעתי על עמיתים שהיו מעורבים ב

(%) Nמקצוע 

Sig רופאים  

ומקצועות  

בריאות

סיעוד

140כמעט טעות

(81.9%)

577

(85.2%)
0.553

 124חריגיםאירועים 

(72.9%)

493 

(72.6%)
0.682

רוב אנשי הצוות המטפל היו מעורבים לפחות פעם אחת  

"כמעט טעות"או /ו" אירוע חריג"-ב
112 

(65.5%)

484 

(71.3%)
0.142

כמעט טעות או  באירועי מעורבות המשתתפים 

מאפיינים שוניםלפי ,  חריגיםאירועים 

לעומת  50%באירועים חריגים בין המשתתפים העובדים בחלקיות משרה עד בשיעור מעורבות נמצא הבדל אחוז משרה
 X2,75.1%לעומת 66.9%לעומת 62.1%)75%מעל ומשתתפים העובדים 75%-50%משתתפים העובדים 
(4)=10.93, p=0.027)

מעורבות באירועים חריגים בין המשתתפים בעלי תפקיד ניהולי לעומת המשתתפים ללא תפקיד  בשיעור נמצא הבדל תפקיד ניהולי
(  X2 (6)=28.20, p<0.001,70.7%לעומת 88.2%)ניהולי 



חריגים  מעורבות באירועים על דיווח 
סיעוד

האחים והאחיות בעלי תואר שני ומעלה דיווחו על  •

מעורבות באירועים חריגים יותר מאשר אחים  

השכלה אקדמיתעם תואר ראשון או ללא ואחיות 

נמרצים וחדרי  העובדים בטיפולים והאחיות האחים •

ניתוח דיווחו על מעורבות באירועים חריגים יותר  

מחטיבות אחרותמאשר אחים ואחיות 



השלכות שליליות

(1-6סולם )
רמת ההסכמה כי המעורבים  

עלולים לפתח השלכות 

שליליות

לפחות פעם אחת הייתי מעורב או שמעתי על עמיתים שהיו 

,השנים האחרונות5במהלך -מעורבים ב

Sig .ת.ס± ממוצע

<0.001

3.94 ±1.09 כן

±1.07 3.49כמעט טעות לא

3.62 ±1.04 לא זוכר/לא יודע

<0.001

3.98 ±1.10 כן 

±1 3.56חריגיםאירועים  לא

3.67 ±1.11 לא זוכר/לא יודע

אלה  באירועים רמת ההסכמה גבוהה יותר שמעורבים המשתתפים שחוו אירועי כמעט טעות או אירועים חריגים ציינו 

מאשר המשתתפים  , (חברתיות ופגיעה בתפקוד המקצועי והאישי, נפשיות, התנהגותיות, גופניות)עלולים לפתח השלכות שליליות 

שלא חוו אירועי כמעט טעות או אירועים חריגים  



הצורך בתמיכה

צורך בתמיכה לפחות פעם אחת הייתי מעורב או שמעתי על עמיתים  

Sig,השנים האחרונות5במהלך -שהיו מעורבים ב .ת.ס± ממוצע

<0.001

4.93±0.91 כן כמעט טעות

4.55±1.10 לא

4.54±1.20 לא זוכר/לא יודע

0.045

4.90±0.94 כן  חריגיםאירועים 

4.69±0.98 לא

4.91±0.96 לא זוכר/לא יודע

הצורך  כזה לגבי או אירועים חריגים לעומת משתתפים שלא חוו אירוע " כמעט טעות"המשתתפים שחוו אירועי בין נמצא הבדל 

(השוניםנצפו הבלים מובהקים סטטיסטיים בצורך בתמיכה לפי המאפיינים לא ). כזהח באיש הצוות שחווה אירוע "בקבלת תמיכת ביה



(1)והתמודדות תמיכה 
(1-6סולם )

רוב מוחלט של המשתתפים ציינו את הצורך  •
בתמיכה באיש הצוות החווה אירוע חריג או אירוע 

(4.86±0.95)של כמעט טעות 

צוות לא נטו להסכים שאנשי המשתתפים רוב •
יודעים להתמודד בכוחות עצמם עם מצבי לחץ  

3.40±2.32))הנובעים ממעורבותם באירועים חריגים 

מקבלים  להסכים שהמעורבים באירוע חריג נטו •
ויש , (3.51±1.36)תמיכה אך עדיין אינה מספקת 

משאבים לפיתוח מנגנוני תמיכה להשקיע יותר 



(2)והתמודדות תמיכה 

י "את התמיכה שניתנת עהמשתתפים דירגו •

(5.23±1.04)הממונה הישיר כמשמעותית ביותר 

י העמיתים במחלקה  "התמיכה והעזרה שניתנת ע•

(5.16±1.12)אף היא נתפסה כמשמעותית מאוד 

עם הגורמים  המשתתפים ציינו צורך לדון •

בפתיחות וללא חשש לענישה , הרלוונטיים בנושא

או שיפוטיות  



דיון

שיעור גבוה של דיווח על מעורבות באירועי כמעט טעות  •
ואירועים חריגים

רמת הסכמה גבוהה של הצוותים לגבי ההשלכות השליליות •
הקשורות לאירועים אלה

הצוותים החווים אירועים חריגים לא יודעים להתמודד  •
בכוחות עצמם

ח "תמיכה בלתי מספקת מביה•

הממונה הישיר או העמיתיםי "התמיכה המועדפת הינה ע•

חריגים מבקשים לדון בפתיחות  הצוותים החווים אירועים •



והמלצותמסקנות 

השני הינה סוגיה של בטיחות  תופעת הקורבן •

בהוחשוב לטפל ושניתן , המטופל

סימניה  , התופעהלהכיר את חשיבות רבה ישנה •

לתמוך באיש הצוות שהיה  והשלכותיה וללמוד 
(דוגמא)חריג מעורב באירוע 

קיימות דרכים וגישות שונות להתמודדות עם •

למידה  , באמצעות תרבות של פתיחות, הבעיה

מטעויות וללא שיפוטיות



תודה


