
תחקיר אירוע  
מטופלתקלה בהנשמת 

המרכז הרפואי לגליל  

:  התחקירמנהלות 

לי ' גב ו ל  -פלדמןי אחראית היחידה לבטיחות הטיפו

ןואלרי' גב קו נמרץ כללי  במחלקה לטיפול סגנית –או



נושא התחקיר

במכוןלחדר איזוטופים מונשמת בכניסה החייאת מטופלת : נושא

אח אחראי מערך החייאה של  , לרפואהר'סטאג, אחות טיפול נמרץ: גורמים משתתפים

אחראי , מנהל מכשור רפואי, טכנאי איזוטופים, טכנאית מכשור ראשית, המרכז הרפואי

טיפול  ' מנהל מח, הרדמה' מנהלת מח, רופא מרדים, אחראי בטיחות וגהות, רפואייםגאזים

.נמרץ כללי

המטופלת הועברה למכון איזוטופים לצורך ביצוע  4/12/18בתאריך : תיאור האירוע 

SPECT והוחזרה למחלקה ללא נזק  , התבצעה החייאה למטופלתלחדר בדיקה ובכניסה

.וללא ביצוע הבדיקה



ממצאי רקע

.נמרץ כללי עם פגיעה מוחית קשה אושפזה במחלקה לטיפול המטופלת : 1ממצא 

למכון  ר'וסטאגאחות מוסמכת המטופלת הונשמה והועברה בליווי  : 2ממצא 

.בחשד לנזק מוחי חמור SPECT,איזוטופים לצורך ביצוע

,  המרכז הרפואימטופלים מונשמים ברחבי לליווי מכשיר ההנשמה המשמש :3ממצא 

בלבד ללא חיבור המתחבר לחמצן , לחציםומופעל בעיקרון פראפקהוא מסוג 

.לחשמל

החמצן בחדר האיזוטופים אינה מרכזית ומתבצעת באמצעות בלון  אספקת : 4ממצא 

.חמצן גדול נייד



LIP VALVEהנשמת מטופל



מעבר בכניסה לחדר בדיקת  
האיזוטופים  



חדר בדיקה



בלון חמצן 

ווסת חמצן



ממצאים כרונולוגיים

באמצעות עגלת SPECTהאיזוטופים לבדיקת למכון שינוע המטופלת תחילת 12:05

,  ETCO2, מוניטור, פארפאק, שני בלוני חמצן הקטנים מלאים: המכילהייעודית העברה 

. ואמבו(  ציוד החייאה מלאעם )מטופלים מזוודת העברה 

במזרק למקרה צורך  מוכן Dopamine,  באופן רציףLevothyroxin:תרופות בהעברה

.המודינמיתיציבות לטיפול אפשרי בחוסר 

.פניםאחות מופקדת ומשנע , לרפואהר'סטאג: צוות מלווה

לא ניתן להכניס את עגלת ההעברה לחדר  כי גילה הצוות . איזוטופיםלמכון הגעה 12:10

מיטת הונח על הנלווה הציוד . ניידלבלון חמצן בדיקה עקב גודלה והוצע להתחבר 

.  המטופלת



ממצאים כרונולוגיים

לבלון  וחיברו הנייד מבלון חמצן נייד המנשםניתקו את הטכנאי  והאחות המלווה 12:13

דליפת פתחו את ברז החמצן ונשמעה לאחר החיבור . במכון האיזוטופיםהנמצא חמצן נייד 

.  הקטןחזרה לבלון פראפקהחמצן של צינור את העביר הטכנאי . חמצן חזקה מאוד מהווסת

ונשמעה  , הגדוללווסת בלון החמצן הפראפקלחבר שוב את ניסיון בוצע חצי דקהכעבור 

.הקטןלבלון הפראפקהצוות חיבר את . חזקהחמצן שוב דליפת 

.  Etco2נצפה גל לא , -  Etco2 =0וPEA-לקצב החשוד זיהתה במוניטור האחות 12:15

. PEAבביצוע עיסויים לפי פרוטוקול והטכנאי החל החייאה הפעילה קוד האחות 12:15

.למתן דופמין רציףוהמטופלת חוברה , פרוטוקוללפי נתנה אדרנלין האחות 



ממצאים כרונולוגיים

ידניות באמצעות  וביצעה הנשמות הנייד מהמנשםאת המטופלת האחות ניתקה 12:16

.לחמצןשהיה מחובר אמבו

והמשיכו יחד בהחייאה  ( אחראי תחום החייאה ורופא מרדים)הגיע צוות החייאה 12:18

.  מנותק מהמטופללמרות שהיה הפראפקממכשיר האח זיהה צפצוף : כדלקמן

שאבה  האחות . כניסת אווירנשמעה לריאות המטופלת ולא האזין המרדים 12:19

הזרקת  שאיבה נוספת באמצעות וביצעה , הטובוססמיכות מוגלתיות דרך הפרשות 

.אמבווכן הנשימה עם , לטובוססליין

הפראפקאת נתוני מכשיר בדק האח  . לצפצףמשיך ההמנותק הפראפקמכשיר 12:19

.פסקהצפצוף . -lip valveלנתק את ראש הוהחליט סטנדרטיים שנראו 



ממצאים כרונולוגיים

הנשמה עם הפסיק החייאה והמשיך הצוות . ROSCלמצב של  חזרה המטופלת 12:20

.אמבו

.  שנראה מעוותlip valve-האת ופתחה למקום האירוע הוזעקה טכנאית הנשמה 12:20

(.  הפראפקהחלק בולט לכיוון )נמצא כשהוא הפוך בכיוונו lip valve-ה

לבלון חמצן  הנייד  המנשםאת וחיברה הפראפקאת צנרת  החליפה הטכנאית 12:21

.  הקטן



LIP VALVE



ממצאים כרונולוגיים
יציבה בעזרת טיפול כשהיא ליחידה לטיפול נמרץ הוחזרה המטופלת 12:35

.לא נגרם נזק. ללא שעברה את הבדיקה הדרושה, רציףתרופתי 



ממצאים נוספים

:המטופלתהצוות המלווה את מיומנות

ACLSעם תעודת קורס , במחלקהשנים 7העובדת . נ.טבוגרת קורס מוסמכת אחות 

.בתוקף ונמנית עם צוות החייאה מוסדי

.בתוקףACLSהמכון עם תעודת נאמן החייאה של טכנאי איזוטופים



ממצאים נוספים
:טכניות לאחר האירועבדיקות 

 תקיןנמצא -רפואי מיכשורי טכנאית "עהפראפקמכשיר.

 שסתוםLIP VALVE תקיןנמצא -י חברה דין שהינה חברה חיצונית"נבדק ע  .

 רפואיים  וחברת  גאזיםי טכנאי "עאיזוטופים של הבלון הגדול במכון ווסת

לאחר  . דליפת חמצן דרך חריר שסתום ביטחוןנמצאה -לא תקין –זילברמן 

.פירוק הווסת נמצא שהאטמים התבלו





ממצאים נוספים
י טכנאי  "עהאיזוטופים מתבצעת בדיקה רוטינית יומית במכון -שיגרת בדיקה במכון 

 flow meterבדיקת ווסת על ידי סגירת ברז החמצן של הבלון ופתיחת המכון הכוללת 

הטכנאי מבצע , למכוןלפני הגעת כל מטופל מונשם , בנוסף. לשחרור לחץ מהווסת

.  בדיקה נוספת

תקיןוהווסת נמצא בוצעו לפי הנוהג שתי בדיקות –בעת האירוע 

נבדק  , המעורב באירועהפראפקמכשיר : הפראפקבדיקה יומית למכשיר שיגרת 

ולא היה בשימוש עד האירוע , י טכנאית הנשמה"פעם אחת בבוקר האירוע ע. פעמיים

. י סגנית אחות אחראית"עהמטופלת לחיבור ופעם נוספת בסמוך 

הבדיקותנמצא תקין בשתי המכשיר 



ממצאים נוספים

 המכשיר  עובד בצורה תקינה תחת לחצים : הפראפקטכני עם חברת מכשיר בבירור

50-90PSI((Pound per square inch לחצי זרימה  הפראפקבמידה ומופעלים על

יעביר את קיימת סבירות נמוכה שהמכשיר , זאתעם , יותר עבודתו נפגמתגבוהים 

.אך האפשרות קיימת, המטופלהלחץ הלאה לכוון 

 מתרחשת בעליית לחצי הנשמה ואיתור התנגדות בלבדבפראפקצפצוף אזעקת  .

אלא אם מורגשת התנגדות  , המכשיר  אינו מצפצף בעת ניתוק המטופל מהמכשיר

.בצנרת המנותקת

 מהפראפקשינוי מקורות חמצן הצוות אינו נוהג לנתק את המטופל בעת.



ממצאים נוספים
 הוצאו משימוש הפראפקכי מכשירי נמצא , אחריםבבדיקת רוחב עם בתי חולים

.לפני מספר שנים ונמצאים במחסני חירום בלבד

אין במרכז הרפואי  נוהל תחזוקה שוטפת  של ווסתים  .

בהם הווסת נמצא תקין וגם  , ידוע על מקרים של  פריקת ווסתים במרכז הרפואי

.התנהלות הצוות נמצאה תקינה

5חמצן ואוויר בנפח של , שימוש בבלוני גזים רפואיים ניידים: "נוהל רלוונטי

.ח ובטיחותם"ניהול מתקני ביה–" ליטרים



גורם ישיר לאירוע

הביאה לזרימת  , אי תקינות של הווסת המחובר לבלון חמצן, בסבירות גבוהה

י  "דבר שהביא להפסקת הנשמת המטופלת ע, הפראפקחמצן בלחץ גבוה לתוך 

.הפראפק



גורם שורש

תחזוקת הווסתים הינה תחזוקת שבר



ממצאים תורמים

MAN:

הצוות המטפל אינו בקיא בסדר הפעולות לחיבור ציוד הנשמה נייד אל מקור חמצן  
(כדוגמת בלון חמצן נייד) שאינו מקור מרכזי 

MEDIUM:

האיזוטופיםהעדר מקור חמצן מרכזי במכון 

: MACHINE כאשר מוזרם למכשיר לחץ . לחציםעל פי עקרון עובד הפראפקמכשיר
להיפגםפעולתו עלולה , גבוה



מסקנות והמלצות

קיום ישיבה להסדרת תחזוקת : הנהלה אדמיניסטרטיביתבאחריות : ווסתיםתחזוקת . 1

ווסתים עם הגורמים הרלוונטיים  

: צוותים בנושאים הבאיםהדרכת . 2

לפני חיבור מכשיר הנשמה נייד, פריקת לחץ מווסת בלון חמצן ניידשלבי . א

.צנרת הנשמה מהמטופל בעת החלפת מקורות חמצןניתוק . ב

:מוסדיהחייאה אחריות מתאם 

הדרכת צוותים באמצעות נאמני החייאה מחלקתיים  

קריטי  מטופל הוספת הנושא להדרכת צוותים בסדנא להעברת 



מסקנות והמלצות

למכשירי הנשמה  העומדים בפני לחצי  פארפקלשקול החלפת מכשירי .  3

דיון בוועדת רכש בנושא החלפת מכשירי : באחריות ההנהלה–חמצן גבוהים 

.2019מאי –פראפק

יחידה  י "ללמידה ברמה לאומית עהתחקיר למשרד הבריאות העברת . 4

. מאיעד –לבטיחות טיפול 



חיבור מכשיר הנשמה שלבי -הנחיות 
לבלון חמצןפראפקמסוג  

וודא סגירת ברז בלון חמצן

הווסת לשחרור לחץFlow meterפתח 

חבר את צינור החמצן של מכשיר הנשמה  
נייד אל שקע הווסת

פתח באיטיות את ברז בלון החמצן



י היחידה לבטיחות הטיפול  "מבזק בטיחות שהופץ ע


