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רציחות בבית החולים
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המקרה של לוסיה דה ברק
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הנתונים

האג-וליאנה'גח לילדים "בי–חודשי עבודה 9
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רמת הספק באשמת הנאשם –פי ואליו 

p p p

p p p
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אלפרסהנק' פרופ–ניתוח סטטיסטי 

p=0.000000110572: חישוב פי ואליו על פי מבחן פישר▪

מספר האחיות העובדות בבית החולים–27-הכפלה ב▪

חישובים דומים עבור נתונים משני מקומות עבודה קודמים▪

זה בזהואליוז-הכפלת שלושת הפי▪

מיליון342-ל1הסיכוי שכל זה יקרה הוא : מסקנה▪
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בעיות בניתוח הסטטיסטי

?ואליו במספר האחיות-למה להכפיל את הפי1.

?זה בזהואליוז-פי3למה להכפיל 2.

האם מבחן פישר הוא השיטה הסטטיסטית המתאימה  3.
?לניתוח הנתונים האלה

אמנם הסיכוי שמקרה ספציפי כזה יקרה אצל אחות מסויימת 4.
?אבל מה הסיכוי שזה יקרה לאחות כלשהי, הוא קטן

הניתוח הסטטיסטי עונה על השאלה הלא נכונה5.
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כשל התובע

מיליון הוא הסיכוי שרצף האירועים יקרה אם דה 342-ל1▪
ברק חפה מפשע

אבל

?מה הסיכוי שדה ברק אשמה אם רצף האירועים הזה קרה▪

אלה שתי שאלות שונות▪
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כשל התובע
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נגד בראוןמקדניאל

9באונס ילדה בת 2009-טרוי בראון הורשע ב▪

רוב העדויות היו נסיבתיות▪

גר באותו מקום שבו התגוררה הקורבן▪

דומה בערך לתיאור של הקורבן▪

של  DNA-העדות העיקרית היא התאמה חלקית בין ה▪
של האנסDNA-הנאשם לבין דגימת ה

, מיליון בני אדם שייבחרו באופן מקרי3מתוך כל : התובע

.תואם לזה של האנסDNAרק לאחד יהיה פרופיל 

1הסיכוי שבראון זכאי הוא DNA-לכן בהינתן התאמת ה

.מיליון3-ל
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DNA-מה אומרת התאמת ה

חף מפשע

אשם

+

מיליון3-ל1

1

+

-

?מה שנשאר

?

0.5

0.5

מיליון6-ל1

0.5

לא משנה

הסתברות אשמה

:DNAבהינתן התאמת 
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?בחזקת חף מפשע

חף מפשע

אשם

+

מיליון3-ל1

1

+

-

מה שנשאר

מיליון3.03-ל1

0.01

לא משנה
0.99

0.01

הסתברות אשמה

:DNAבהינתן התאמת 

0.999999

0.000001

מיליון3.00-ל999999

0.000001

לא משנה

הסתברות אשמה

:DNAבהינתן התאמת 
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2007-ר'קרצ' מרדיתרצח 

נוקסאמנדה יטו'סולצרפאל ר'קרצ' מרדית

גואדהרודי לומומבהפטריק 
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הסכין
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הכרעת הדין

.  והורשע בתקיפה מינית וברצח" משפט מהיר"בחר בפרוצדורת גואדה▪
.שנה16-עונשו קוצר לאחר מכן ל. שנות מאסר30-נידון ל

-בית המשפט קבע כי ה, DNA-למרות הטענות לגבי אמינות בדיקת ה▪
DNA נוקסוכך קשר את , ר'קרצ' למרדיתשנמצא על להב הסכין שייך
.לרצח

טו'וסוליצנוקס, צורפה לעדויות נסיבתיות נוספותDNA-לאחר שעדות ה▪
בביצוע התקיפה המינית לגואדהסייעו , על פי פסק הדין. הורשעו ברצח

.שנות מאסר בהתאמה25-ו26-הם נידונו ל. ונטלו חלק ברצח עצמו
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הערעור

עמדה במרכז הערעורDNA-אמינות דגימת ה▪

צוות מומחים שמינה בית המשפט הסיק כי אמינות הבדיקה המקורית  ▪
.אינה עומדת בסטנדרטים משפטיים מקובלים

התביעה הציעה לערוך בדיקה נוספת לאור זאת שהטכנולוגי לזיהוי ▪
DNAהתקדמה במהלך ארבע השנים עברו

ההגנה התנגדה לבדיקה חוזרת▪
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החלטת השופט

אינה אמינה דיה DNA-השופט קיבל את עמדת המומחים כי בדיקת ה▪
.כדי להצדיק הרשעה

השופט החליט כי גם בדיקה חוזרת לא תהיה אמינה דיה כדי להצדיק  ▪
.הרשעה

שעל הסכין DNA-לכן הסיק השופט כי גם אם בדיקה חוזרת תראה כי ה▪

!הצירוף של שתי הבדיקות לא יוביל לתוצאה אמינה יותר, ר'לקרצשייך 

טו'וסוליצנוקסהחלטה זו סללה את הדרך לזיכוי של ▪

דיון נוסף בבית המשפט העליון של איטליה זיכה את השניים באופן ▪
מוחלט
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מוצק  , הוא תרכובת כימית( (Acrylamideאקרילאמיד ▪
. גבישי לבן וחסר ריח

.וייתכן כי הוא מסרטן, מדובר בחומר רעיל▪

התגלה כי הוא נוצר באופן טבעי במזונות  2002-ב▪
כגון  , עשירים בעמילן שהוכנו בטמפרטורה גבוהה

.לחם וקפה, יפס'צ

.

?האם יש קשר בין שתיית קפה ותחלואה בסרטן
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סטארבקסתביעה ייצוגית נגד 

לחלות בסרטן" סיכון משמעותי"החברה נדרשה להוכיח כי ללקוח ממוצע אין ▪

-ל1-סיכון משמעותי הוא הגדלת הסיכון לחלות בסרטן במהלך החיים ביותר מ▪
אלף100

.אך השופט דחה את הטענות, ח לפיו הסיכון אינו משמעותי"החברה הגישה דו▪
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מתוך פסק הדין
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?מה הסיכון לחלות בסרטן במהלך החיים

100,000מתוך סיכון למות מסרטן100,000מתוך סיכון לפתח סרטןהבריתארצות

40.1%4010021.3%21300גברים

38.7%3870018.3%18300נשים

הכלסך
39.4%3940019.8%19800
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גודל המדגם עבור ניסוי קליני להערכת הסיכון
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?אז עד כמה הקפה מסוכן

צריכה של מיקרוגרם אקרילאמיד  , עבור אדם ממוצע, EPA-לפי נתוני ה▪
לחלות בסרטן140000-ל1ביום יוצרת סיכון של 

מיקרוגרם אקרילאמיד0.45בכוס קפה ממוצעת יש ▪

לחלות  300000-ל1-לכן שתיית כוס קפה אחת ביום יוצרת סיכון של כ▪
.בסרטן

כוסות קפה ביום 3מכאן שלפי סטנדרט בית המשפט הסיכון משתיית ▪
.אינו משמעותי

,  או יותר כוסות קפה ליום3ב הבוגרים שותים "מתושבי ארה30%רק ▪
3-ומספר כוסות הקפה ליום לאדם ממוצע נמוך משמעותית מ
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סופו של דבר
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