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 נס ציונה -המרכז לבריאות הנפש באר יעקב 

  ניהול סיכונים בפסיכיאטריה –סדרת הרצאות 
  

  רשלנות רפואית; ניהול סיכונים – 05.01.2012 – 1מפגש 
  גרשט- ד ליאת קיסר"עו

  
  
  

  ניהול סיכונים
  
  

תוצאת  או, מחושבת עלות הסיכוןבו ניהול סיכונים הוא תהליך , "אסיתקל"על פי ההגדרה ה
ההגדרה . ןאל מול עלות הקטנתו של הסיכו, )כלומר הנזק כאשר הסיכון מתממש(ה אליו החשיפ

ובהגנה על , תהיא ממוקדת בשיקולים כלכליים של עלות מול תועל .שאובה מעולם הביטוח
  . וועל שלוחי )יוצר הסיכון(הארגון 

  
ת כרוכוהת מצעי לשליטה על העלויותחום ניהול הסיכונים ברפואה החל את דרכו בעיקר כא

גם  התחום הלך והתרחב, עם הזמן). ניהול סיכונים כלכלי(בהגשת תביעות בגין רשלנות רפואית 
באשר  המטופלים וקידום בטיחות הבטחת איכותו, לכיוונים של שיפור איכות הטיפול הרפואי

 .ולא רק כתובעים פוטנציאליים, הם
  
  

  היחידה לניהול סיכונים בענבל
  

במערכת הבריאות  לצרכי ניהול סיכונים רפואיים וביטוחיים, 2002בשנת היחידה הוקמה 
במטרה לשפר את איכות הטיפול הרפואי ולהקטין את הסיכון הכולל של המבטח , הממשלתית

 .בנושא האחריות המקצועית ברפואה ובסיעוד
  
  

 ניהול סיכונים בפסיכיאטריה 
  

, כי ככלל, להבהיר כעקרון מקדים יש, בתחום הפסיכיאטריה בבואנו לבחון את ניהול הסיכונים
וכי חוק , בהיבט של זכויותיו המשפטיות, מכל מטופל אחר המטופל הפסיכיאטרי אינו שונה
חוק טיפול בחולי ל) א( 35סעיף . בהתאמות הנדרשות, חולי הנפש זכויות החולה חל ברובו גם על

י "אלא עפ, בדרך כלשהי כויותיוולא תוגבלנה ז כי לא תישלל זכות מזכויותיו של חולה, קובע נפש
  .קחו

תנהלות ולהתאים את הה, חשוב להכיר את הדקויות הייחודיות לתחום רפואי זה, עם זאת
מודעות לסוגי האירועים החריגים הנפוצים בפסיכיאטריה . לייחודיות זו של המטופלים והמערכת

  .של אירועים אלה ואולי אף במניעתם עשויה לסייע בניהול הולם
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  רשלנות
  

  : לפקודת הנזיקין 35סעיף 
או לא עשה מעשה שאדם , באותן נסיבותלא היה עושה  סביר ונבוןמעשה שאדם עשה אדם "

לא נקט או , במשלח יד פלוני לא השתמש במיומנותאו ש, סביר ונבון היה עושה באותן נסיבות
שאדם סביר ונבון וכשיר לפעול באותו משלח יד היה משתמש או נוקט באותן , מידת זהירות

ן נסיבות שלגביו יש לו באות, ואם התרשל כאמור ביחס לאדם אחר; הרי זו התרשלות —נסיבות 
 ".והגורם ברשלנותו נזק לזולתו עושה עוולה, הרי זו רשלנות, שלא לנהוג כפי שנהג חובה

  
 מדובר בהתנהגות הנופלת. הפרה של חובת הזהירות בה חב אדם כלפי אדם אחר  ההתרשלות הינה

  .הנדרש להגנה על הזולת מפני סיכון של נזק בלתי סביר טמן הסטנדר
  

  :שיש להוכיח ודותשלושה יס לעוולת הרשלנות
 קיומה של חובת זהירות .1
 )"סטייה מסטנדרט(" הפרת חובת הזהירות .2
 .)קשר סיבתי( גרימת נזק הנובע מן ההפרה .3

  
למעשיו  כי אדם אינו מחויב בתשלום פיצויים בגין נזק שנגרם לאחר אלא אם נתלווכדאי לציין 

ינו ו אוהנזק עצמ, ילת תביעהאי הזהירות עצמה אינה יוצרת ע: כלומר .שלושת היסודות האמורים
 .דושת היסודות גם יחבקיומם של של יש צורך. יוצר עילת תביעה

  
כל עוד יש תיעוד של שיקול  – תא לגיטימישהי, רשלנות לבין טעות בשיקול דעתיש להבחין בין 

  . וכי הוא נופל במתחם הסבירות, הדעת
  
 


