
אירית בכר' פרופ

מרכז רפואי רבין, מחלקת עיניים



250

Malcolm Gladwell

10,000
VS.



מודל האחריות האישית-1

מנהלים למידה אישית



מטעויותתרבות למידה -2

האשמה  

ושיפוטיות

טעות כהזדמנות ללמידה

VS.



למידהתחקיר כשגרת -3

תחקיר אירוע תחקיר שגרה

VS.



*



הצורך-עיניים פרויקט שמיים במחלקת *

:ייעול תהליך לימוד המיקרוכירורגיה במחלקה 

מספר מתמחים עלה-

התמחות מצומצמת יותר ויותר-

....מתחלקת ליותר פרוסות ( סך שעות חדר ניתוח " )עוגה"ה-



שמיים במחלקת עינייםפרויקט *

הנחלת תרבות  :ראשית מטרה 

ארגונית מחלקתית שמייצרת שיח 

פתוח ולמידה מטעויות ומניסיון קודם

ותחקיר כשגרת למידה



פרויקט שמיים במחלקת עיניים*

:פ ותק בהתמחות "קבוצות ע2מתמחי המחלקה חולקו ל 

"שמיים"קבוצת 1.

שאר המתמחים  -קבוצת בקורת2.

מתמחים בכל קבוצה10כ 

קבוצת שמיים הוגרלה אקראית**

"  תחקיר-תדריך" לבדוק האם התערבות שכוללת :מטרה משנית

משפרת תהליך הלמידה של ניתוחי קטרקט בקרב  

מתמחים במערך עיניים בבלינסון



?מה נמדוד*

.הקבוצות2עקומות לימוד ניתוח קטרקט בקרב 1.

?" שמיים"האם שיפוע העקומה שונה משמעותית בעקבות 2.

האם ישנו שינוי תפישתי בעקבות הטמעת הפרויקט במחלקה-"תהליכי"שאלון 3.



:קבוצת שמיים-שיטות *

הניתוחיםכלצילום וידאו  1.

תחקיר בכל ניתוח/תדריך2.

אפליקציה בטלפון הנייד-מדידת ביצועים3.

–ישיבה שבועית בנוכחות הבכירים 4.

הצגת סרטי ניתוחים ותחקירים מעניינים מהשבוע שחלף



:שאר המתמחים*

הדרכה סטנדרטית במהלך הניתוח1.

ללא תדריך2.

ללא תחקיר מסודר3.

פידבק תוך כדי הניתוח או לאחר הניתוח במידת האפשר4.



:כולם קיבלו*

הדרכה על מיקרוסקופ חדר ניתוח1.

הפאקוהדרכה על מכשירי 2.

בעיניים מלאכותיותWET LABתרגול 3.

סימולטור-קורס הדרכה במסר בתל השומר4.

(מומחים ומתמחים)אפליקציה -מילוי טופס מדידת ביצועים 5.

מדדי תהליך-שאלון6.



טופס מדידה-האפליקציה*



המשך-טופס מדידה מקוצר*



טופס מדידה ארוך*



קבוצת שמיים בלבד-בצוע תדריך*



קבוצת שמיים בלבד–מילוי תחקיר *



סרטון ישיבת שמיים  *

בלינסון- עם כתוביות אחרי תיקונים.mp4


(N=7 )בקורת((N=8שמיים 

133129ניתוחים' מס

3.5+0.83.3+0.8ציון ממוצע התחלתי

3.9+1.04.1+0.6ציון ממוצע סופי

0.8+0.40.8+0.8ממוצעΔשיפור 

54שיעור סיבוכים

חודשים12: תקופת מעקב

*



:הערכות המתמחים-עקומות הלימוד*

מספר פרוצדורות ניתוח ראשון מול אחרוןציון ממוצע ניתוח ראשון מול אחרון

P=0.33P=0.87



:הרופאים הבכיריםהערכות -עקומות הלימוד*

R² = 0.0474

R² = 0.0019
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עקומות לימוד צעירים אל מול ותיקים*

ותיקים-ציון כתלות בזמןצעירים-ציון כתלות בזמן

P=0.5 P=0.26



*Multivariate Analysis:

Parameter Contribution F-Value P Comment

Time Into Project 0.22% 1.65 0.201 Not significant

Group 0.46% 0.45 0.505 Not significant

Senior 10.59% 1.7 0.061 Trend towards different grades for seniors

Number of Procedures 14.04% 4.75 0.031 More procedures => better grades

First Three 2.32% 1.21 0.272 Not significant

Last Three 0.13% 0.18 0.675 Not significant

First 0.53% 0.85 0.359 Not significant

Last 0.23% 0.64 0.425 Not significant

Experience 8.65% 22.86 <0.001 Experienced Resident > Young Resident

(p=0.06)נטייה להבדל מובהק בין רופאים בכירים . 1

(p=0.06)ככל שעושים יותר פרוצדורות ציון עולה . 2

מתמחים ותיקים ציון גבוה יותר ממתמחים צעירים. 3

(p=0.51)אין הבדל בין קבוצת שמיים לקבוצת ביקורת . 4



*



3.57

2.86

3.86
4.00

3.00
2.86

3.433.43

3.14

3.71

2.71

3.50

2.75

3.58
3.75

3.08
3.25

3.53.5
3.33

3.25

2.75

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

בצוות זה נהוג לדבר  
על טעויות שעושים  

.במסגרת העבודה

בצוות זה טעויות  
נתפשות כדבר טבעי  

.ולגיטימי

כשחבר בצוות זה 
שוגה הוא אחראי  

לבדוק עם עצמו מדוע  
.שגה

אנשים בצוות זה 
מנסים להבין טעויות  

שהם עושים כדי לתקן  
.אותן בעתיד

כל אחד בצוות זה  
רואה עצמו אחראי  

להצלחת הצוות

בצוות זה מתייחסים  
לטעות עצמה ולא  

.לטועה

אנשים בצוות זה לא 
נוהגים לטאטא  

מתחת לשטיח טעויות  
.שנעשו

בצוות שלי חושבים  
ששיתוף פעולה יוביל  

.להצלחה

בצוות זה יש שיתוף  
פעולה רב בין חברי  

.הצוות

במהלך דיונים  
מקצועיים כל אחד 

אומר  , שיכול לתרום
את שלו באופן חופשי  

.ושוטף

אנשים בצוות מוכנים  
לוותר על אינטרסים  
.אישיים לטובת הצוות

למידה צוותית

מתמחים שמיים מתמחים כללי



4.714.71
4.57

4.71
4.57

3.86

4.14

3.86

4.754.75

4.33

4.824.83

4.424.42
4.25

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

ת אחריות  \אני לוקח
למצוא את המידע  

והמשאבים שאני זקוק 
להם בכדי לבצע את  

עבודתי בצורה הטובה  
.ביותר

כשיש מצב בעייתי  
ה  \בעבודה אני מכיר

בחלקי במצב ולא  
.ה אחרים\מאשימ

כאשר אני עושה טעות  
בעבודה אני מנסה למצוא  

פתרון מעמיק לטווח  
.ארוך

ת אחריות על  \אני לוקח
.הטעויות שלי בעבודה

כאשר אני טועה בעבודה  
ת  לשפר  \אני מתאמצ

.את ביצועי

ה להשיג את  \אני יכול
מרבית התוצאות  

.שנדרשות ממני בעבודה

ה להצליח בכל  \אני יכול
משימה כאשר אני  

.ה בדעתי\נחוש

ת האחרים  \אני משתפ
.בצוות בטעויות שלי

למידה אישית

שמיים-מתמחים מתמחים כללי



3.57

4.00

4.43

4.00

4.86

4.42
4.50

4.584.58

4.83

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

אני נוטה לבחור משימות מאתגרות שאלמד  
.מהן

ת הזדמנויות לפתח  \לעיתים קרובות אני מחפש
.כישורים חדשים או ידע חדש

ית ממשימות מאתגרות וקשות בהן  \אני נהנה.חשוב לי לעמוד ביעדים שהוצבו לי
.אלמד כישורים חדשים

חשוב לי להשלים את המשימות שקיבלתי על 
.הצד הטוב ביותר

שאיפה לשיפור מתמיד

מתמחים שמיים מתמחים כללי









*
דבר  , סיבוך בניתוח היו מקור לבושה, ״כשהייתי מתמחה

טעות או  , כיום. במוניטיןשכדאי לא לדבר עליו שמא ייפגע 

מי לשיח קבוצתי ולשיפור הביצועים של כל הזדמנות סיבוך הם 

״ששותף לשיח הזה

"פרויקט שמיים הנחיל בי את הדרך להשתמש בכישלון ולהפוך אותו למקרה בעל ערך"

“ העברה מרוכזת של"שבעל פה התורה 

"... ניסיון כירורגיממנתחים בעלי עשרות שנות מרוכזת יצא לנו לקבל הנחיה וכך  "... 

" ולנתח יכולות להעריך מוסף וחשוב של הפרויקט הוא היכולת ערך 

על  לעמוד שבה ניתן בסביבה נטולת שיפוט ניתוחיות של עמיתיך 
וללמוד מהןהצלחות כמו גם על טעויות " . 



?מה הרווחנו *

הבניה של הדרכת ניתוח קטרקט במחלקה•

הטמעת התחקיר לשדות אחרים ולאירועים אחרים במחלקה•

המדריכים מתחקרים את עצמם-חלחול כלפי מעלה•

כולנו מחכימים-שביעות רצון גבוהה מהתהליך•

ניסיון מצטבר גבוה עובר במרוכז למתמחים הצעירים•



תודה רבה*


