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 רקע
שיפור ברמת הבטיחות של המטופל וסביבתו הינו , מערכות בריאות מפתחות שיטות לשמירה על בטיחות המטופלים•

 מרכיב הכרחי בהקטנה ומניעה של כשלים פוטנציאליים

•FMEA - Failure Mode and Effect Analysis   

 שיטה לזיהוי וניתוח של כשלים במוצר או בתהליך שירות•

 ההשפעה שיש לכשלים אלה על המערכת וסביבתהניתוח •

 או צמצום נזקיהם/הפעולות שניתן לבצע על מנת למנוע את היווצרות הכשלים ו•

   FMEA -המטרה של ניתוח הסיכונים במתודולוגיית ה •

 תיעוד הסיכונים הפוטנציאלים העתידיים•

 כימות ודירוג הסיכונים באמצעות ניתוח שיטתי•

 הגדרה וגיבוש של פעולות מתקנות לטיפול בסיכונים המשמעותיים והקריטיים ביותר•

 



 רקע

 יתרונות השיטה חסרונות השיטה

השיטה מזהה כשלים פוטנציאליים  •

ובאמצעות שיפור וייעול תהליכי העבודה  

הוכח כי ניתן להקטין או אפילו למנוע  

 את היווצרותם של הכשלים  

 

תהליך זיהוי הכשלים ודירוגם מבוסס על •

של בעל   הסובייקטיביהניסיון והידע 

 התפקיד המדרג את הכשל

צוותים שונים ידרגו באופן שונה את  •

 הכשלים

השיטה זוכה לביקורת בשל הרגישות  •

 שלה לשינויים בדירוג הכשלים  



 מטרת העבודה
את הכשלים הפוטנציאליים העתידיים  , FMEA –באמצעות שיטת ה , לאתר ולזהות, למפות•

 הכרוכים בטיפול במטופלי משבר הקורונה הפונים לחדר המיון בבית החולים בתקופת הקורונה

ליצר סולם תיעדוף של מכלול  , להעניק ציון לכל כשל בתהליך הטיפול במטופלי משבר הקורונה•
בעלי רמת סיכון הגבוהה ביותר שיובילו לנזק  הכשלים ולזהות את הכשלים העתידיים 

 משמעותי במטופלי המשבר

 :הבאיםבחתך הגורמים לבחון את סולם התיעדוף •

 פרה רפואי, סיעוד, רפואה –סקטור •

 וותק בעלי התפקידים•

 לא עובדים במיון, עובדים במיון -היכרות עם התהליך הנחקר •

 



 שיטת העבודה

מיפוי תהליך 

הקבלה והטיפול  

במיון ומיפוי  

 הכשלים בתהליך 

בניית שאלון  

לכשלים בתהליך  

הטיפול במיון  

וכשלים בזיהוי  

מניעה  , הקוביד

 והקטנת הידבקות

מסירה ואיסוף  

 45 –השאלון ל 

 אנשי צוות

כולל הסבר אודות  

 השיטה

 :צוות רב תחומי

,  מנהל מחלקת המיון, ח"מנהל בי

עובד  , פסיכולוג ראשי במיון

מנהל סיכונים , סוציאלי ראשי במיון

מהנדסת תעשיה  , בבית החולים

 וניהול

 :הצוות כלל

,  רפואה: מקצועות שונים

ריפוי  , סיעוד, ס"עו, פסיכולוגיה

 בעיסוק

מומחים בפסיכיאטריה : סקטורים

מומחים בטיפול נפשי  , (רופאים)

מסייעים  , (סים"עו, פסיכולוגים)

 (אחים, מטפלים באומנות)בטיפול 

:  היכרות שונה עם התהליך

 עובדים במיון ולא עובדים במיון

 :הרכב השאלון

 כשלים 32השאלון כלל 

 :עבור כל כשל יש לציין

 (1-10)מידת חומרת הכשל 

 (1-10)מידת תדירות הכשל 

 (1-10)הסיכוי לאיתור הכשל 

 'וותק וכו, גיל: שאלון דמוגרפי

עיבוד תוצאות  

קבלת , השאלונים

טבלת דירוג  

 הכשלים

 ניתוח סטטיסטי

בחינת התפלגות נורמלית  
 RPNלמשתנה 

 שימוש במבחן  

Mann – whitney U 

על מנת לבחון שונות בין עובדים  

 במיון ולא עובדים במיון

 שימוש במבחן  

Kruskal-Wallis  

על מנת לבחון שונות בין  

 הסקטורים השונים

1 2 3 4 5 

 מיטות אשפוז ומערך אמבולטורי 135בבית החולים , המחקר נערך בבית החולים שלוותה שבהוד השרון שנמנה עם בתי החולים של הכללית•
 פניות בשנה 400 –חדר המיון בבית החולים מקבל כ •



 תוצאות המחקר
שלבים 6תהליך הקבלה והטיפול במיון כולל   

סכנות על המטופל או על הסובבים אותו 21 –כשלים שיכולים לגרום ל  32כלל השלבים כוללים   

התייעצות  

 טלפונית

המטופל  

מגיע אל שער  

 בית החולים

המטופל  

עובר אל חדר  

 המיון

'  אדמקבלה 

אחות' וטריאז  

המתנה  

 לבדיקה

י "בדיקה ע

 מטפל

1 2 3 4 5 6 

( *פרטו)הכשלים העיקריים בתהליך הקבלה והטיפול במיון   

 RPN כשל פוטנציאלי שלב

 225 אי זיהוי מסוכנות או אובדנות התייעצות טלפונית

 המטופל מגיע לשער בית החולים
 120 התפרצות אלימה של המטופל בשער בית החולים

 169 אי זיהוי נשק

 המטופל עובר אל חדר המיון
 151 המטופל מסתובב ברחבי בית החולים

 189 תקרית אלימה בדרך למיון

 121 אי זיהוי מסוכנות או אובדנות  אחות' טריאז

225ועד  91טווח הציונים נע בין *   



 תוצאות המחקר

 השונות באי זיהוי תסמיני קוביד בין סקטורים וותק 

הפסיכיאטרים דירגו את הכשל כמסוכן יותר מאשר מקצועות   –האחות ' בטריאזאי זיהוי הקוביד בכשל •

 (112כל השאר  RPN, 164פסיכיאטרים  RPN)מרפאים באומנות ואחים , עובדים סוציאליים, פסיכולוגים: אחרים

י  "פסיכיאטרים בעלי ותק גבוה יותר תופסים את העדר זיהוי הקוביד כמסוכן יותר כאשר מדובר בכשל הנעשה ע•

 י רופא"אחות ופחות מסוכן כאשר הכשל נעשה ע

 דירוג המסוכנות כפונקציה של היכרות עם התהליך

למול בעלי  שעובדים במיון כשלים בהשוואה בין בעלי תפקידים  2 –נמצאה שונות מובהקת בדירוג המסוכנות ב •

 שלא עובדים במיוןתפקידים 

רואים את הגעת המטופל עם נשק לבית החולים ככשל מסוכן יותר ואילו את  שעובדים במיון בעלי תפקידים •

 בהשוואה לבעלי תפקידים שלא עובדים במיון, אחות כפחות מסוכן' טריאזהכשל של אי זיהוי אובדות במהלך 



 תוצאות המחקר
מומחים בטיפול , מומחים בפסיכיאטריה)דירוג המסוכנות כפונקציה של סקטור בעל התפקיד 

(מסייעים בטיפול נפשי, נפשי  

הרופאים דירגו את הכשלים   בכולם, כשלים בהשוואה בין הסקטורים השונים 5 –נמצאה שונות מובהקת ב 

 כמסוכנים יותר

+ פסיכולוגים  פסיכאטרים

 סים"עו

מטפלים  

 סיעוד+ באומנות 

מומחים   הכשל

 בפסיכיאטריה

מומחים בטיפול  

 נפשי

מסייעים בטיפול  

 נפשי

 אי זיהוי אובדנות בהתייעצות הטלפונית
250.92 

(2.31) 

244.10 

(2.36) 

162.72 

(2.80) 

 המטופל עוזב את בית החולים בזמן המתנה לבדיקה
189.79 

(2.70) 

170.77 

(3.10) 

73.06 

(3.37) 

 המטופל מגיע אל בית החולים עם נשק
201.20 

(2.79) 

154.62   

(2.82) 

132.54 

(3.24) 

המטופל מתפרץ ומקבל תרופה שגויה  , בזמן ההמתנה לבדיקה

 (  אלרגיה)

154.82 

(2.77) 

77.39 

(3.07) 

63.56 

(3.39) 

 במהלך הבדיקה הרופא לא מזהה אובדנות
151.09 

(2.75) 

89.51 

(3.13) 

70.28 

(3.23) 



 תוצאות המחקר

 דירוג המסוכנות כפונקציה של וותק בעלי התפקידים

Graph 1: stage I – Un identifying 
suicidal potential while telephone 
consultation with a patient 

Graph 2: stage V – While waiting to 
be examination by the physician 
during emergency, patient receives 
wrong medicine or one that may 
cause an allergic reaction 

 
t(39)=-2.181, p<.05 

 
t(39)=-2.034, p<.05 

Graph 3: stage VI – Physician's 
examination – not detecting the 
potential suicidal 

Graph 4: stage VI – Physician's 
examination – background diseases 
are not detected 

 

 
t(39)=-2.152, p<.05 

 

 
t(39)=-2.076, p<.05 

 

לא נמצא קשר מובהק בין וותק בעלי  •

 התפקידים לדירוג המסוכנות

 

 : כשלים 4 –נמצא קשר קורב לינארי ב •
אי זיהוי פוטנציאל אובדנות בהתייעצות •

 הטלפונית

המטופל  , במהלך ההמתנה לבדיקת רופא•

 (  אלרגיה)מתפרץ ומקבל תרופה שגויה 

אי זיהוי פוטנציאל אובדנות במהלך בדיקת  •

 הרופא  

 במהלך בדיקת הרופא מחלות רקע לא מדווחות•

 

שנות וותק דירוג  20כשלים עד  3 -ב•

,  שנות וותק 20המסוכנות הולך ויורד ומעל 

 דירוג המסוכנות הולך ועולה

 



 דיון
 :התייעצות טלפונית לפני ההגעה

הכשל המסוכן ביותר הוא אי זיהוי פוטנציאל אובדנות במסגרת השיחה  •
הכשל ייחודי לבתי חולים לבריאות הנפש  , הטלפונית לפני ההגעה למיון

 (דלת מסתובבת)

,  העונה לטפלון ות/לאח( ק ליסט'צ)בפועל לא נמצאה רשימת שאלות •
מומלץ להגדיר תסריט שיחה הכולל תפריט שאלות המסייעות לזיהוי  

 פוטנציאל האובדנות

 :ווותקהשונות באי זיהוי תסמיני קוביד בין סקטורים 

 בעלי וותק גבוה יותר במחקר תפסו את העדר זיהוי הקוביד כמסוכן יותר•

במחקרים נמצא שאנשי צוות בעלי וותק גבוה יותר דואגים יותר לבריאותם וזו הסיבה  •

   שצוות רפואי בעל וותק גבוה יותר תופס את זיהוי הקוביד כמסוכן יותר

 נמצא שרופאים מקבלים הכשרה מעמיקה יותר על סיכוני הקוביד מאשר סקטור הסיעוד•



 דיון
 דירוג המסוכנות כפונקציה של סקטור והיכרות עם התהליך
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 חשיבות לבחירת הסקטור אל מול חשיבות ההיכרות עם התהליך הנחקר  •

 היכרות התהליך הינה תהליך נרכש ונלמד•



 מסקנות
השיטה משמשת לחיזוי כשלים פוטנציאליים ויצירת תהליכי שיפור המסייעים להתמודדות עם  •

 הקורונה מגיפתהכשלים השונים במהלך 

מומלץ להרחיב  , מצאנו שאין הבדל מובהק בין בעלי תפקידים עם ובלי היכרות בתהליך הנחקר•
הקניית  , את צוות המשתתפים במחקר גם עבור משתתפים שאינם בעלי היכרות עם התהליך

 הידע על התהליך הנחקר הינו תהליך נרכש

הקורונה מומלץ להרחיב את הידע בקרב סקטור הסיעוד בבתי   מגיפתבמסגרת ההתמודדות עם •
 י סקטור הסיעוד"החולים וזאת על מנת להגדיל את אמינות הרופאים בתהליכים המבוצעים ע

המחקר מוכיח שהגדלת  , אינם נפוצים בבתי חולים פסיכיאטרים FMEA –מחקרים בתחום ה •
הקטנה ומניעת כשלים וזאת באמצעות שינוי ושיפור  , היקף המחקרים בשיטה תביא לזיהוי

 בתהליכי העבודה


