
 לשיפור מידי של תהליכי עבודה -הפקת לקחים במהלך מבצע חיסוני קורונה 

 

 
 "למידה תחת אש"

 

 טלר יוסי 'ד, לויאיריס , ברודהר אריק 'ד, מנוראורלי ר 'ד
  זוהרר ענת עקה 'ד, י'זורבצהדס , פישרחל ,  שיריליאור , אלקלעיתמר 

 בריאותשירותי מכבי 

 הטיפול ומערך הסיעודלניהול סיכונים ובטיחות המחלקה 



 רקע
 .  ובתנאים של עומס ולחץ, בהיקף, במהותחדש  – 2020הקורונה החל בדצמבר חיסוני מבצע •

,  שיידרשו מנגנונים ייחודיים לדווחכחלק מההיערכות למבצע המחלקה לבטיחות הטיפול צפתה •
 .  יישומן והטמעתם בשטח באופן מיידי, גיבוש המלצות, הפקת לקחים מהירה

 

 

 
 מטרה

 .חריגיםבאמצעות קיצור זמן התגובה לאירועים , והפחתת הנזקים, שיפור בטיחות הטיפול 

 



 שיטה

בישיבה יומית מקוונת  שהתכנס מהמטה והמחוזות צוות בטיחות טיפול רב מקצועי הוקם •

 .  כשלים פוטנציאליים ודילמות, שבמסגרתה דווחו אירועים חריגים

 .לדיווח אירועים חריגים הקשורים בחיסוני קורונהאופיין טופס דיווח ייעודי ומקוון  •

 .  שהמלצותיהם יושמו באופן מהיר, לאירועי זקיף תחקיריםבוצעו •

 :בהתבסס על ניתוח דווחי אירועים והתצפיות במתחמים בשלושת השבועות הראשונים למבצע•

o העברת , ש"תפקידי אחמ, עמדות חיסון, הוגדרו מבנה וארגון המתחם -נכתב מסמך בטיחות

 .  ובקרה, מידע

oנבנה כלי ממוחשב לביצוע בקרות על מתחמי החיסונים. 

 

 

 

 



 בקרות במתחמי חיסונים

 .נגיש גם בנייד - כלי בקרה ממוחשב •

 :נושאים על פי משקלים שונים 4הכלי בחן •

(12%)בקרה על תהליך פתיחת משמרת 

 (18%)תקינות מקררים/ בקרה על ניהול מלאי 

(20%)בקרת אזור מתחסנים 

(50%)בקרה על תהליך מתן החיסון באתר 

 

 . לפחות 85בקרה עוברת בציון •

בקרות פנימיות    32)בקרות על ידי המטה והמחוזות  42עד אמצע פברואר בוצעו •
 .98.2כאשר הממוצע הארצי עמד על , (חיצוניות 10 –ו 

 .תוצאות הבקרות שוקפו בזמן אמת למחוזות לצורך מעקב וביצוע שיפורים•

 



 ממצאים
 15אירועים חריגים במהלך  876דווחו •

 . המבצעהראשונים של השבועות 

עלייה בכמות הדיווחים עד לשיא  נצפתה •

שהלכה  ,  9דיווחים בשבוע  125של 

 .  15 -דווחים בשבוע ה 40ופחתה עד 

 



 הדיווחסוגי אירועים לפי מהות 

 התנתקות מחט בזמן הזרקה



 פער בין מתן חיסון לבין התיעוד ברשומה

לא קיים   מטופלים שדיווחו שחוסנו אך אחד אודותדיווח ממחוז התחיל עם •

 .  להם תיעוד של החיסון ברשומה

 .אחריםגם ממחוזות החלו להגיע דומים מקרים •

 :נמצאבתחקיר 
שהוגדרו על ידי מערכות מידע  יזומים כל שעתיים תקשורת ניתוקי ישנם •

נדרשת כניסה מחדש  לאחר כל ניתוק . מידעמסיבות של אבטחת 

 .  נמחקהאחרון התיעוד של המטופל מחדש ובכניסה  -לאפליקציה  
 

 .מטופלים 3,573 -מדובר ב •
 

 דוגמא לתחקיר



הניתוקים היזומים של המשתמש מהאפליקציה   -ניתוקי תקשורת  1.

 .שעות 12שונו לאחת ל 

תקשורת  ניתוק כשמתחולל  -שגיאה בזמן אמת הוכנסה הודעת 2.

 .באפליקציההתיעוד של החיסון שמשבש את 

 .מטופלים 3,573 -השלמת תיעוד 3.

בהן החל  רשומות דוח יומי של מערכות מידע יפיקו המשכית בקרה 4.

 . למחוזות לבדיקהבאמצע ויפיצו באפליקציה והופסק תיעוד 

המחסנים בשטח הונחו לוודא שהמחוסן האחרון מופיע  תיעוד וידוא 5.

 .המחוסנים האחרוניםברשימת 

 המלצות  



                                                                                       ,  ההתערבותההיערכות ושיטת 

 :פ וקידמה"תמיכה ושת, לשטח תחושה אמיתית של גיבוינתנה 

 

ושותפות שקיפות 

אמת בזמן עמיתים למידת 

מהיר פערים איתור 

 הפקת לקחים מהירה   -חריגים קיצור זמן התגובה לאירועים 

 החיסוניםמבצע והבטיחות של האיכות יישום המלצות מהיר לשיפור 

 

 סיכום




