
הערכת איכות ובטיחות בתהליך העברת  
משכי זמן בקבלת מטופל   –מטופל

 מורכב אל היחידה לטיפול נמרץ
 

 אסנת בשקיןר "ד

, אלמוג הלל, ויקטוריה קלצקיה, יבגני צרנוגוז, נשיא ויקי 
 דניאל יעקבסוןר "ד

 

 



 רקע

 נושאים מרכזיים ביחידות לטיפול נמרץ –וקיצור משך האשפוז , שיעורי תחלואה ותמותה•

 תהליך שגרתי בעל פוטנציאל לסיכון גבוה -תהליך העברת מטופל מורכב •

קבלה של מטופל ליחידה לטיפול נמרץ לבין תוצאים קליניים  /קשר שלילי מובהק בין עיכוב בעברה•
 בקרב מטופלים כירורגיים ומטופלים מונשמים

תפוסת  , כוח אדם –קבלה של מטופל מורכב /גורמים מערכתיים משפיעים על עיכוב בהעברה•
 מיטות

 גורם סיכון קריטי בעל השפעה על הישרדות המטופל= זמני המתנה והעברה •



 מטרה ושיטות

,  ח אל ליחידה לטיפול נמרץ"הערכת משך תהליך העברת מטופל מורכב ממחלקות שונות בביה•
 באמצעות ניתוח זמני השלבים בתהליך

,  העברות מטופלים ממחלקות שונות אל היחידה לטיפול נמרץ 942ניתוח רטרוספקטיבי של נתוני •
 2020לינואר  2017אשר בוצעו בין יולי 

זמני התהליך נותחו בחלוקה לארבעה מרווחי זמן החל ממקבלת ההחלטה להעביר מטופל ועד  •
 לקבלתו בפועל אל היחידה לטיפול נמרץ

ניתוח הנתונים כלל , מיטות אשפוז 10-היחידה הגדילה את קיבולת המיטות ל 2018באוגוסט •
 השוואה בין שתי תקופות הזמן



תהליך העברת  
מטופל אל  

היחידה לטיפול  
 נמרץ

החלטה להעביר מטופל אל היחידה לטיפול   – 0זמן •
 נמרץ ומסירת הודעה ליחידה

ועד למסירת הודעה ליחידה   0מזמן  – 1מרווח •
מאשפזת אחרת על הצורך להעביר מטופל מהיחידה 

 (לצורך פינוי מיטה)לטיפול נמרץ 

ועד ליציאת חולה מהיחידה לטיפול   1מזמן  - 2מרווח •
 ח"נמרץ למחלקה מאשפזת אחרת בביה

ועד למתן אישור ליחידה המעבירה   2מזמן  – 3מרווח •
 על מיטה מוכנה בטיפול נמרץ

ועד לקליטה בפועל של חולה ליחידה   3מזמן  – 4מרווח •
 לטיפול נמרץ  



 ממצאים
 משמרת בוקר מחלקה מעבירה

N )%( ,  %(

 (ממשמרת

 משמרת ערב
N )%( ,  %(

 (ממשמרת

 

 משמרת לילה
N )%( ,  %(

 (ממשמרת

 

כ העברות  "סה

 מהמחלקה

 198 (14.6) (15.5) 29 (41.4) (20.1) 82 (43.9) (24.0) 87 מחלקות פנימית

 62 (19.3) (6.4) 12 (33.8) (5.4) 21 (46.7) (8) 29 מחלקות כירורגיות

 174 (12.6) (11.8) 22 (48.3) (21.4) 84 (39.1) (18.7) 68 חדרי ניתוח

 508 (24.4) (66.3) 124 (40.4) (52.3) 205 (35.2) (49.3) 179 ד"מלר

 942 (100) 187 (100) 392 (100) 363 כ"סה

X2=19.56  p<0.01 

o דקות 88 -ממוצע משך העברה כולל 

o דקות 65ממוצע  -הארוך ביותר  2מרווח 
o דקות  84בתפוסה חלקית , דקות 98.4בתפוסה מלאה משך כולל ממוצע((t=2.10, p<0.001   

 



 זמן העברה כולל –ממצאים 
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משך העברה כולל לפי משמרות  
 (דקות)
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משך העברה כולל לפי מחלקה מעבירה  
 (דקות)

F=4.10, p<0.05 

F=3.96, p<0.05 



 סיכום  

תהליך העברת מטופל הוא תהליך מורכב המצריך מדידה ובחינה מעמיקות של השלבים השונים  •
 הכורכים בו

,  תקשורת בין מחלקות, מערכתיים/גורמים ארגוניים –גורמים מעכבים וחסמים בקיצור התהליך •
 אתגרים בסביבת העבודה, תיעוד לקוי ברשומות

שימוש במתודולוגיות פרואקטיביות למדידה ושיפור איכות בתהליך העבודה עשוי להועיל בזיהוי •
 צווארי בקבוק ונקודות לשינוי


