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התהליך המעבדתי
הקלדהקליטה מרכזית

קליטה משנית

ביצוע בדיקה

אימות תוצאה

ק
בד

 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



צוות המרכז הארצי  
הרלוונטי

תגבור עובדים  
לקליטת דגימות

תגבור עובדים  
להפקת דגימות 
ממרכזים אחרים

הכשרת עובדים עם  
הרשאות רלוונטיות  

סרולוגיותלשיטות 
ספציפיות

התפרצות נגיף הנבדק בשגרה

סרולוגיה)PCR(מולקולרי 



לפני הקורונה2000התפרצויות בשנות ה 

דגימות2660כ –2000קדחת מערב הנילוס בשנת התפרצות •

דגימות25,000–2009בשנת ") שפעת החזירים("התפרצות שפעת מקסיקו •

דגימות סקר1500כ 2022, דגימות סקר2200כ –2013התפרצות פוליו בשנת •

דגימות2000כ -2015התפרצות זיקה במקסיקו סוף •

דגימות4455–2019התפרצות חצבת בשנת •



הקורונה  –פיתוח שיטות לבדיקת נגיפים מגיחים 
כדוגמא

מספר שבועות לאחר מכן פורסם  . התפרסם כי בסין זוהה נגיף חדש2020בינואר •
הרצף הגנטי של הנגיף שרוצף על ידי מדענים סינים ואוסטרליים

ביתי שפותח במעבדהבטסט  COVID19התחלנו לבדוק 26/1/2020ב •

זיהינו את המקרה הראשון בארץ 21/2/2020ב •
)Diamond Princessמהאוניהנוסעת (
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29/03/2020-
30/04/2020

24/01/2020-
15/03/2020

עבודה  
בקפסולות

דגימות6173 דגימות6743

בשגרה נקלטות 
150-250במעבדה 

דגימות ביום לכל  
הבדיקות  

המבוצעות  
במעבדה



?מהו צוואר הבקבוק של התהליך





הקלדת פרטי נבדק



י מנהלים בלבד"טיפול וביצוע ע, קליטה

מנהלים ועובדי מעבדה: עבודה בצוותים

בכל יום אחראי (מנהלים : עבודה בצוותים
,  ש"מנמעובדי , עובדי מעבדה, )מנהל אחר

)ל"צה(עובדים חיצוניים 

:הכשרת עובדי המעבדה המרכזית לנגיפים
קליטת דגימות1.
חלוקה למבחנות2.
ביצוע הפקות3.
"טיפת ברזל"פרויקט 4.
סרולוגיותפיתוח ותיקוף בדיקות 5.
בדיקות ניטור בביוב6.
ריצופים והכנת ספריות7. 2021המשך עבודה בצוותים עד סוף אוגוסט 

קליטת דגימות וביצוע הפקות1.

טיפת + שוטף : צוות אבחון מולקולרי2.
לוריאנטיםפיתוח בדיקות + ברזל 

צוות סרולוגיה3.

צוות בדיקות ניטור בביוב4.

צוות ריצוף5.

:הכשרת עובדי חוץ
Real Time PCR–ביצוע בדיקות קורונה 1.
בשיתוף הקופותסרולוגיותתיקוף שיטות 2.
–הכשרת מעבדות לביצוע בדיקות קורונה 3.

י  "הכנה ושליחה של פאנל בדיקה לתיקוף ע
מעבדה מבצעת

פעילות המעבדה והכשרת עובדים

אישור ערכות לבדיקת אנטיגן



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

שירותיחידת 
כלל מעבדתית

סרולוגיה

PCR

/ בכל מרכז
יחידה  / תחום

2-4מנהל ו 
עובדים

של מבנה                 המעבדה והפעילויותסכמטיתיאור 



מחשובייםפתרונות 

מגיעות  ) למשלטרגט(א ומחברות שנבחרו לאיסוף דגימות "דגימות ממד•
גיל , ז.ת, שם(עם ברקוד שלאחר סריקתו עולים כל הפרטים הדמוגרפיים 

בהנחיית ופיתוח משרד הבריאות–) 'וכד

בניית טבלה של בתי אבות ומוסדות רווחה מהן מגיעות הדגימות•

שידור תוצאות ישירות מתכנת המעבדה לכספת של משרד הבריאות •
.על ידי כל גורם מבצע, משם הן מופצות לקופות החולים

קבלת קבצי אקסל עם פרטי הדגימות המיועדות לריצוף והכנסת  •
הנתונים לקובץ אקסל מרכזי עד להקמת מודול מחשובי בתכנת  

.המעבדה



לכל דגימה מכינים שתי  

מבחנות ממוספרות  

:במספר הדגימה

אליה מכניסים את  1

הדגימה

לאיסוף חומצות 1

הגרעין בסיום ההפקה

עוד צוואר בקבוק



עבודה מהבית
המבחנות המשמשות  

להפקת חומצות גרעין  

ואיסוף התוצרים 

על מנת  . מגיעות פתוחות

למספר אותן יש צורך  

לסגור את הפקקים עם  

כפפות על מנת למנוע 

מהידיים RNaseמעבר 

לתוך המבחנה



14/04/2020

תקשורת בין 
הקבוצות בקבוצת  

מעבדתיתוואטסאפ

עבודה בקפסולות
30/3/2020-30/4/2020



האתגר בעבודה בקפסולות

)  יום כן יום לא(8שעות במקום 12עבודה של •

ארוך יותר או  TATביצוע ב –צמצום פעילות שגרתית לא דחופה •
הפסקת פעילות זמנית

עבודה ביום שישי ובשבת•

מנהל בלי עובדים ועובדים בלי מנהל•

עבודה תחת מנהל שאינו המנהל הקבוע•

בין הקפסולות" העברת מקל"•



הכשרת עובדים

.ניתוב הצוות הקיים למשימות השונות של הקורונה בהחלטת הנהלה•

.הכשרת צוות קבוע למשימות דומות אך שונות מהשגרה•

.אחרות לצורך ביצוע בדיקות אצלםצ"בריההכשרת עובדים ממעבדות •

תקשורת מול מעבדות בכל בתי החולים וקופות החולים לצורך לימוד •
.ותיקוף שיטות בדיקה

ל"למשל צה–הכשרת צוות מתחלף לא מקצועי •

תקנים זמניים של חצי שנה-הכשרת צוות מקצועי •



הוראות שעה

ויתור על רישום אצוות חומרים לא קריטיים בתהליך•

ויתור על מעגלי אימות בהתאם להחלטה מקצועית של הנהלת המעבדה  •
)למשל שחרור תוצאות שליליות ללא אימות באופן זמני(

קליטה והכשרה של עובדים מקצועיים ולא מקצועיים לביצוע מטלות  •
.  ספציפיות ללא תכנית הדרכה מסודרת ומתן הרשאה בדיעבד

נטרול באמצעות חימום (וציוד ראגנטיםמציאת פתרונות למחסור של •
)במקום חומר כימי



?איך מנהלים משאבי אנוש בהתפרצות בהצלחה

אחריות הנהלה ודוגמא אישית  •

מבנה ארגוני המאפשר גיבוי הדדי בין מדורי•

צוות מנהלים מגובש המתנהל בשיתוף פעולה ומאפשר את הגיבוי ההדדי•

מחשובייםאיש מחשוב במשרה מלאה לצורך פיתוחים •

בחירת עובדים לביצוע משימות בהתאם לכישוריהם  •

)בידוד/ הורים לילדים קטנים בסגר(מתן אפשרות לעבוד בשעות לא שגרתיות •

מתן הוראות שעה מתוך ראיה של ניהול סיכונים•

כולם שותפים בנטל•

פרגון על שיתוף הפעולה•



תודות
אלה מנדלסון וצוות המעבדה המרכזית לנגיפים' פרופ
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