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 .אילה בלאו, רמ"ח סיעודהרצאתה של ד"ר 

 המטפל כקורבן שני לטעותבנושא:  

במקצועה, ד"ר בלאו היא אחות מוסמכת , מיילדת בעלת תואר שלישי. לאורך השנים שילבה עבודה 

בקליניקה עם הוראה. פתחה את השלוחה של התכנית לתואר ראשון בסיעוד מהחוג לסיעוד 

וד בבלינסון, באוניברסיטת תל אביב בבי"ח השרון ולאחר מכן השתלבה כסגנית מנהלת בי"ס לסיע

טיפות חלב חדשות,  50עברה לקהילה ופתחה את מערך בריאות הציבור במכבי שירותי בריאות כולל 

בנוסף הייתה אחראית למערך ההדרכה בסיעוד במכבי. משם עברה למשרד הבריאות ובנתה את 

דה בילוד במחלקה לגנטיקה היחי  תפקיד מרכזת תכניות ארצית לאיתור מוקדם של מחלות גנטיות

 לבדיקות סקירה בילודים ובהמשך פתיחת המחלקה לסיעוד באוניברסיטת אריאל.

 ההרצאה:  סיכוםלהלן 

הוצג התרחיש הבא לדיון: סטודנטים לסיעוד במיילדות עורכים התלמדות בחדרי לידה, ועליהם לנהל 

לידות לצורך קבלת ההתמחות. באחד מבתי החולים בארץ לידה נוהלה על ידי  50-באופן עצמאי כ

ת, ונולדה תינוקת עם שיתוק ביד. המשפחה תבעה את בית החולים בשל רשלנות סטודנטית מתלמד

שנגרמה על ידי הסטודנטית. בית המשפט פסק שחוסר ניסיון אינו מהווה רשלנות ודחה את התביעה. 

מקרה זה ואחרים העלו שאלות לגבי אחריות המיילדת האחראית על הסטודנטית, המחלקה, ובית 

בית החולים מחוייב לבנות מערך לקליטת עובד חדש, ועל המדריך הקליני  החולים עצמו. הוחלט כי

 להנחות ולהדריך, אך גם לדעת "לשחרר" בזמן הנכון. 

לצד אחריות בית החולים, יש להגדיר מה תפקיד המחלקה לסיעוד באוניברסיטה )וכמובן, גם מחלקות 

לבצע: לקיים שיחה עם האחות קליניות אחרות( במקרים מעיין אלו. בין הפעולות שעל המחלקה 

המדריכה, לוודא שהאחות מוזמנת לבירור בהנהלת בית החולים, השעיית האחות המדריכה מתפקידי 

 ההדרכה, לקיים שיחה של עו"סית עם הסטודנטית שטעתה. 

יש חשיבות גדולה לעבודה המשותפת של המחלקה באוניברסיטה עם המחלקה בבית החולים בו 

רגשותיו, צרכיו, מצוקותיו, והשפעת  –ב לשים לב למטפל )הסטודנט( עצמו נערכת ההדרכה. וחשו

, 10-50%-האירועים החריגים עליו. השכיחות של אירועים מסוג זה גבוהה יחסית, ןמוערכת בכ

כלומר כמעט ממחצית מאנשי הצוות הרפואי חווים את התופעה של טעות בטיפול לפחות פעם אחת 

 במהלך הקריירה. 

ועדים להיפגע קשה יותר מאירוע חריג, ולהפוך בעקבות זאת לקורבן משני, עם השפעות סטודנטית מ

 משמעותיות לטווח קצר וארוך, ועם השפעות פיזיולוגיות ופסיכולוגיות. 

בין צרכי המטפל שנפגע ניתן להזכיר: עזרה נפשית ותמיכת עמיתים, ניהול תומך, עזרה פורמלית 

, מתן פידבק, ולמידה מהטעות. חשובה תרבות של בטיחות, בטוחה, תשתית ללמידה כגון שיחות

 גישה לא מענישה, ושיפור מערכתי. 

מסקנות חשובות עבורנו, כסגל הדרכה הן לעודד תרבות של פתיחות ולמידה מטעויות, שקיפות, 

שימוש בטעות כהזדמנות ללמידה ללא שיפוטיות, שימוש בסימולציות קליניות ועריכת סדנאות כהכנה 

 סות הקלינית. להתנ

 


