
"קצת אחרת"לעשות מבדקים 

נאוה צורי

מנהלת איכות

המעבדה המרכזית לנגיפים



הגדרות בסיסיות

בחינה שיטתית ובלתי תלויה שנועדה לקבוע את מידת  –מבדק איכות •
יישום מערכת האיכות בקרב העובדים בכל תחומי הפעילות במעבדה

רשימה מוכנה מראש ובה הסעיפים שצריך לבדוק אם הם -רשימת תיוג •
נתמלאו לגבי נושא מסוים או עבודה שמבוצעת ובדרך זו מבטיחה גישה  

.  שיטתית לזיהוי חולשות והשמטות



בניית מערך ותכנית מבדקים

התאמה למבנה ארגוני•

דגשים בהתאם למדיניות ההנהלה•

עמידה בדרישות התקן•



שיוך ובעלי עניין–המעבדה המרכזית לנגיפים 



אימות  
HIV

והפטיטיס  
נגיפית
פארבו

נגיפים  
זואונוטיים

נגיפים  
בסביבה

שלבקת

שפעת  
ונגיפי  
נשימה

פוליו ונגיפי  
,  אנטרו

נגיפים  
גורמי  

שלשולים

,  אדמת
,  חצבת

חזרת 
ונגיפי  
פוליומה

CMV/EBV

קליטת  
דגימות

אבחון  
מולקולרי

NGS

מרכז ארצי

מרכז לאומי

תחום

יחידת שירות

סרולוגיה

PCR



(ניהול סיכונים)= התוצאה משמעות 

האם קיים  
טיפול  
?תרופתי

האם מחלה  
מחייבת  

?דיווח

הפסקת  
ניתוח  / הריון

?קיסרי

?נדרש חיסון



פעילות המעבדה

אימות תוצאות של מעבדות אחרות  •

ביצוע בדיקות ייחודיות שאינן מתבצעות במעבדות אחרות•

פיתוח ותיקוף בדיקות לנגיפים מגיחים•

עבור המרכז הרפואי שיבאוירולוגיותבדיקות •

לא ניתן לעבור לאוטומציה מלאה



התהליך המעבדתי
הקלדהקליטה מרכזית

קליטה משנית

ביצוע בדיקה

אימות תוצאה

ק
ד
ב
 נ
וי
ה
זי

אימות פרטים  
דמוגרפיים 

נעשה או בשלב 
או  הקליטה

בשלב הוצאת  
התשובה

שלב פרה אנליטי1.

שלב אנליטי. 2

שלב פוסט אנליטי. 3



?אז מה עשינו עד עכשיו

לפי רשימת תיוג המתעדכנת  , מבדק בכל אחת מהיחידות לפי תכנית שנתית•
אחת לשנה

המבדק בנוכחות מנהל היחידה ועובדים נוספים לפי שיקול דעת מנהל  •
היחידה

ח מבדק למנהל היחידה והעתק להנהלה"דו•

מה שכולם עושים



נושא + הנחיות לבודק

XXX :שם המעבדה

תאריך ביצוע: 19.2.20

YYY :שם הבודק

ZZZ  :נוכחים

קיים חלקיקיים מלא
לא קיים/ 

לא רלוונטי
תיעוד המבדק

ממצאים 

)הערות דורשות התייחסות: לא 

בהתאם לנוהל )לציין מס'(, חסר 

בנוהל וכד'(

סיווג
ניכר שיפור  1 - טעון 

שיפור קל 2 - טעון 

3 - הזדמנות לשיפור

טיפול בממצאים 

ממבדק קודם

לפני המבדק הבודק יבקש ממנהלת האיכות 

את דו"ח המבדק הקודם )איכות או מקצועי(
לא קיים דו"ח מבדק קודם√

√מספור

√כריכה

√מקרא

√מעקב מנהל

חתימות/ אימות
√

תיקונים )מחיקת קו בודד + חתימה 

בראשי תיבות(
√

לעובד יש הרשאה, כולל הרשאות חתימה 

ודוגמת חתימה
√

הערכת כשירות כולל תאריכים מעידים 

 .DVQ-17/3 לשמירת מיומנות טופס

נא לדגום עובד ומנהל.

√

השוואה שנתית בין עובדים לשיטה אחת 

DVQ-17/4 לפחות טופס
√

)DVQ-27/1 הוראות בטיחות לעובד )טופס√

)DVQ-14/1 'שמירה על סודיות )טופס מס√

הדרכות שוטפות לעובדי המדור )טופס 
DVQ07/1 ו/ או תיעוד הדרכות בישיבות צוות(

√

ידע ארגוני

אופן שימור הידע בתוך 

המדור ומול בעלי עניין

מתקיימות ישיבות צוות וישיבות/ שתופי 

√פעולה עם רופאים ו/ או חברות מסחריות

קיימת ישיבת מדור קבועה. משימות 

מחולקות ומתועדות.

הדרכות
קיימת תכנית הדרכה לכל 

שוטפות:  העובדים. הדרכות 

ש במכשירים, הכנסת  שימו

שיטות חדשות, הדרכות על 

נים נהלים חדשים/ עדכו

 EEE תכנית הדרכה לעובד חדש של

עדיין בעבודה. BBB וZZZ קיבלו 

הדרכה על מכשיר 123. מחכים 

לאישור החברה.

הוסבר על תיעוד הדרכה בטופס 

פנימי.

2

תוכנית הדרכה לעובד חדש

)DVQ-07/4 טופס( 
√

מחברות

 נא לרשום: שם 
המחברת הנבדקת, מס' 

מחברת + תאריכים, מס' 

מרכזי של הבדיקה עליה 

מבוצע המבדק

 AAA מס' 4868, מחברת AAA דגימת

מס' 1 מתאריך 5.1.17

לא קיימות במחברת. עם זאת, 

ניתן לחזור אחורה ולהבין מי ביצע 

כל דבר. דרושה חשיבה בנושא. 

לעיתים קיימת מחיקה עם חתימה 

ולעיתים לא.

2

הרשאות
שם הבדיקה   שם העובד, 

לה מורשה. ביצוע בתדירות 

מספקת, קיימת השוואה בין 

עובדים. קיימות דוגמאות 

חתימה של העובדים

קיים תיעוד לבדיקת שמירת 

מיומנות

 .ZZZ ושל BBB נדגמו טפסים של

השוואה בין עובדים בוצעה על דגימות 

.DDD ודגימת CCC

מנהל המדור מוציא תשובות. 

בזמן היעדרותו מתחלקת הוצאת 

 FFF תשובות בין מנהלת מדור

וכין עובדת במדור XXX. יש 

לדאוג להרשאות.

2



:פעולה מתקנת נפתחה בתאריך

באחריותפעילות'מס

לביצוע  
עד

:הוכן על ידיבוצע

:אושר על ידי1

2
3

4

פעולה מתקנת  
:נסגרה על ידי

:בתאריך5

:חתימה6

פעולה מתקנת כחלק מרשימת התיוג





איך עושים מבדקים  
כשלאף אחד אין זמן  

?להתייחס אליך

אין לי  
זמן אחר כך

אני צריך  
לסיים  

...את

אני באמצע  
תיקוף דחוף  

...ל



...  זה הזמן להיות יצירתיים



מבדקים קצרים וממוקדים: הפתרון

בתקן  1-2כל מבדק יהיה בנושא סעיף •

אורך המבדק עד חצי שעה•

אחראי ולא בהכרח מול מנהל/ מבדק מתבצע מול עובד מבצע•

:יתרונות נוספים•

בדיקה מעמיקה של סעיף ספציפי•

השוואה רוחבית בין היחידות השונות•



כחלק מרשימת תיוג כללית–קליטת דגימות 

קלסר שנבדקו/ שם המחברת•

,                  שם הטסט, הדגימה' מס: נתונים ותאריכים שנדגמו•

שם מבצע

תיעוד פסילות כנדרש•

קריטריונים לקבלה ודחיה של הטסט•



קליטת דגימותמבדק ממוקד בנושא 
מדור

'  מס

דגימה

זיהוי  

דגימה  

עם טופס

זיהוי  

חומר  

דגימה

'  מתן מס

פנימי
משתתפיםבודק  מחשב/ טופס / קליטה במחברת

649042א
מבוצע  

כנדרש

לא  

מבוצע
כן

הכנסת מספר פנימי למחשב . רישום במחברת

.אבחון מולקולרירק בעת הכנת בקשה למדור 
XXמנהל ועובד

648359ב
מבוצע  

כנדרש
z-0650כן מבוצע

במחברת רשימות עבודה וקליטה  קליטה

כולל אימות פרטים, ממוחשבת עם קורא ברקוד
XXמנהל וצוות

655736ג
מבוצע

כנדרש
לאמבוצע

המספר המרכזי נקרא על ידי קורא ברקוד לתוך  

.  יק'רשימת עבודה לאבחון מולקולרי במג
XXמנהל

648539ד
מבוצע  

כנדרש
e-820כן מבוצע

במחברת ובמחשב לאחר טיפול ראשוני  רישום 

אימות פרטי הקלדה נעשה בזמן  . בדגימות

.הוצאת תשובות

YYעובד



המבדקסיכום ומסקנות 

ההחלטה על שימוש במספור פנימי היא של מנהל המדור ואינה  •
.מחייבת

.שונה בכל מדור( מספור ורישום)אלגוריתם הקליטה •

זה בולט מאוד במבדק רוחב  . כל המספרים הפנימיים מבורקדיםלא •
בעקבות המבדק הוחלט שכל המספרים  . ופחות ניכר במבדק מדורי
.קוראי ברקוד הם פריט מחסן קבוע. צריכים להיות מבורקדים

.הדרישה היא לזהות גם חומר דגימה ולא רק פרטים דמוגרפיים•



50דווחו מעל 2018-2019בשנים 
.התאמות בשנה-אי

?2020כמה לדעתכם דווחו בשנת 

(קורונה: רמז)



דיווחי אי ההתאמות  ' בעקבות העומס בפעילות הקשורה נגיף הקורונה מס•
.ירד באופן משמעותי

המנהלים התבקשו לקיים ישיבת צוות לצורך זיהוי נקודות בתהליך עם  •
הם נדרשו לשלוח  . התאמות וחשיבה על פעולות מונעות-פוטנציאל לאי

.סיכום ישיבה למנהלת האיכות כבסיס לביצוע המבדק

מנהלת האיכות ניתחה את אי ההתאמות המדווחות משנים קודמות לפי  •
הנתונים הוצגו במסגרת המבדק כבסיס לשיח על . נושאים עיקריים
.מה מדווחים ואיך, חשיבות הדיווח

מבדק כהזדמנות להדרכה



2018-2021אי התאמות מדווח בשנים ' מס

סיכוםישיבה2021202020192018מדור

5324XXא

5566VVב

74811VVג

6055VVד

20353XXה

4133XXו

9271VXז

1032VVח

4143VVט

4644XXי

בשנה 0-1

בשנה2

בשנה3

בשנה4

בשנה5

בשנה7-9

בשנה6

בשנה≥10



סיכום ומסקנות המבדק

התאמות עבר ושיח צוותי גורמים לעליה בדווחי אי התאמות-ניתוח אי•

אופן ואיכות הדיווח, התאמות שדווחו-השיח היה סביב אי2022בשנת •

דיווח אי התאמות הוא נושא שלא ניתן להוריד מסדר היום ויש לתקשר •
תזכורות , תזכורות בישיבות מנהלים: אותו בכל האמצעים הקיימים

.מנהל עם מנהלת האיכות/ שיח צוותי ודיווח משותף של עובד, ל"בדוא

היו בנושא אימות  ( תלונת לקוח)= ההתאמות המשמעותיות -מרבית אי•
.נתונים



אימותמעגלי -בקרת תהליך 

המעבר לאוטומציה מונע טעויות מסוג אחד אבל יוצר פוטנציאל לטעויות  •
אבל אפשר לקרוא  , קורא ברקוד מונע טעויות הקלדה: לדוגמא. )מסוג אחר

(או לקרוא את אותו ברקוד פעמיים בטעות, את הברקוד הלא נכון

מעגלי אימות" = מעברים"הכי גדול לטעות במעבדה הוא בהפונטציאל•

מבדק רוחבי מאפשר השוואת תהליך דומה בשתי מעבדות שונות וניתוחו  •
מראיה של ניהול סיכונים

התרשים הבא מציג תהליך של בדיקת נוגדנים•



111098754321

A

B

C

D

E

F

G

H  נתונים
גולמיים  
מהמכשיר

נתונים  
מעובדים

1-90בתהליך זה ניתן לבדוק מ 
.דגימות שונות

גורם אחד או  תניתן לבדוק בו זמני
מספר גורמים בתנאי שתנאי  

.הבדיקה זהים



סרולוגיה-מבדק מעגלי אימות סיכום 

.יחידות שונות המבצעות את אותו תהליך3המבדק בוצע ב •

הוא פוטנציאל לטעויות  " הדבק/ העתק"השימוש בקבצי אקסל ובמיוחד ב •
.ודורש תשומת לב מרבית

ביחידה אחת  (. CVSקובץ )בשתי יחידות משתמשים בטבלת הטענה •
ביחידה  . ביחידה השנייה משאירים עמודה ריקה, מקלידים את כל הנתונים
.השלישית מקלידים ידנית

להוסיף נקודות בקרה על מנת למנוע פוטנציאל  / ניתן לשפר: מסקנה•
הצוותים עם מנהלת האיכות על מנת לבצע  3תתקיים פגישה של . לטעויות

.חשיבה מערכתית בגישת ניהול סיכונים



ארגוןברמת יתרונות וחסרונות 

מבדק רוחב–מצב חרום מבדק אורך–מצב שגרה גורם

יחידתיתתמונת מצב יתרונותארגון
מתואם מראש  מבדק

ליחידת זמן מוגדרת

תמונת מצב רוחבית המאפשרת השוואה בין  
,  ביצוע אותה פעילות ביחידות השונות

.ובדיקה מעמיקה יותר לכל סעיף
על בסיס ההשוואה ניתן לקבוע מדיניות  

. ארגונית ודרישות סף מחייבות

בחלק מהמדורים , שנקבע זמן מראשלמרותתמונת מצב יחידתיתחסרונות
, זה לא התאים והיה צריך לתאם מועד אחר

.מה שהקשה על סיום וסיכום המבדק



העומס מתרכז לפעם אחת  יתרונותנבדק
. בשנה

ניתן לשלב בתוך פעילות בלי  
פחות עומס. לפנות זמן מיוחד

דורש פינוי של כחצי יום חסרונות
עבודה  

. מבוצע מספר פעמים בשנה

ברמת נבדקיתרונות וחסרונות 

מבדק רוחב–מצב חרום מבדק אורך–מצב שגרה גורם



מפורטת  , רשימת תיוג קבועהיתרונותבודקים
.ומוגדרת

בדיקה יותר מעמיקה לכל  
.סעיף

בדיקה פחות מעמיקה בכל חסרונות
סעיף

ביצוע המבדק דורש מאמץ גדול  
בתיאום מול  , יותר בתכנון

הנבדקים ובעיקר בסיכום  
הנתונים

ברמת בודקיתרונות וחסרונות 

מבדק רוחב–מצב חרום מבדק אורך–מצב שגרה גורם



מסקנות והמלצות

.תכנון המבדקים חייב להיות בהתאמה למבנה הארגוני•

.  מבדק לא חייב להתבצע לפי רשימת תיוג קבועה ומוגדרת•

מבדקי רוחב מאפשרים חשיבה מעמיקה וניתוח תהליכים דומים ביחידות •
.אבל התכנון ובעיקר הסיכום מורכבים, השונות

.מבדק אורך לפי רשימת תיוג מוגדרת נותן מענה טוב יותר לדרישות התקן•

גם ממבדקי אורך וגם תכנית המבדקים הארגונית צריכה להיות מורכבת •
אבל מדי פעם צריך  , ניתן להשתמש ברשימות תיוג קבועות. ממבדקי רוחב

.לתוך תהליך ספציפי" לצלול לעומק"גם לגוון ו



תודות

יד ימיני בביצוע מבדקים–ר יעל גוזלן "ד•

מ מנהלת האיכות"ומסגנית מנהלת המעבדה –ר דנית סופר "ד•

!תודה לכם על ההקשבה•


