
 

 

 

 15/05/2017ה מיום פרוטוקול ישיב
 החברה הישראלית לבטיחות הטיפול וניהול סיכונים ברפואה

 

פרופ' ירון ניב, פרופ' אמיתי זיו, פרופ' שאול דולברג, ד"ר מרטין קרביץ : )עפ"י סדר ישיבה( כחונ

-חלמיש הטלי שיפר, גב' מרגריטה ממדוב, גב' תלמה פאר, ד"ר אריק ברודה, ד"ר אודי קנטור, עו"ד

, ד"ר יהודית לפינסקי, גב' אורלי מנור, ד"ר יוסי טל, עו"ד לימור כהן אשכנזי, גב' דנה ארד, אריאן שני

 גנור

 ד"ר פוריה שחף  –ד"ר אסנת לב ציון קורח, ד"ר ענת עקה זהר    נעדרה  –התנצלו 

 נושאים שעלו בישיבה:

 בחירת הוועדה המדעית: .1

חברי הוועדה המדעית, כפי שנבחרו בישיבת הוועד: פרופ' ירון ניב, ד"ר מרטין קרביץ שיפר, 

 גב' אורלי מנור, ד"ר יהודית לפינסקי, ד"ר יוסי טל. 

. 17/10/17על מנת לדון בתכנים מדעיים לכנס שיתקיים ב  הוועדה המדעית תתכנס

 חברי הוועד. אישור הצעותיה של הוועדה יועברו ל

 

" על ידי הר"י )לכלל האיגודים, הארגונים ואנשי SAVE THE DATEה יופץ מסמך "לעת עת

: ענבל )עו"ד לימור כהן אשכנזי(, מדנס )עו"ד טליה הרפואה( ולרשימות תפוצה נוספות

(, משה"ב )ד"ר ענת עקה זהר, גב' דנה ארד(, בוגרי קורסים לניהול סיכונים )ד"ר שני-חלמיש

 . נוספים כל אחד מחברי הוועד יחשוב על ערוצי הפצה רלוונטיים .יוסי טל, ד"ר פוריה שחף(

 

 הצגה ראשונית של אתר החברה: .2

ד"ר יוסי טל הציג לוועד מבנה ראשוני של האתר. כל אחד מחברי הוועד הוזמן להעביר 

 כתבות/אירועים/ידיעות בכדי להעלות תכנים מעניינים נוספים.

פצה בארגונים. נכון לעכשיו לאתר לצורך הד"ר שיפר מבקשת לשלוח לחברי הוועד לינק 

 .  האתר בוסרי ולינק יועבר רק בהמשך

באמצעות  מעלה את סוגיית הפצת חומרים השייכים לאנשים פרטיים שני-חלמיש העו"ד טלי

של המעורבים  לקבל את אישורם בודות, צילומים, קטעי וידאו וכו'(. קיימת חובהעהאתר )

הסכמה להעלאת התקציר  –גם על מגישי התקצירים לכנס  דגש יושםבטרם יופצו חומרים. 

 ולאחר מכן המצגת לאתר החברה.

 

 שם החברה המקוצר: .3

ניהול סיכונים ובטיחות הטיפול ברפואה,  - "נסב"ר"  שם החברה קיצורהתקיים דיון אודות 

 בשונה משם החברה החדש: "החברה הישראלית לבטיחות הטיפול וניהול סיכונים ברפואה".

 

 אסטרטגיית החברה:  .4

מציע יום עבודה )טרם כנס ופרופ' ניב מבקש דעתם של החברים בנושא אסטרטגיית החברה 

  לטיפול ותגובש תכנית לשנים הקרובות. עיקרי הנושאיםאוקטובר( ובו יעלו 

 שעות באחד מימי שישי.  5הוסכם על ידי החברים על תיאום יום עבודה של 

מים חדשניים שאנשי הוועד פחות עוסקים בהם בעבודתם ד"ר שיפר: יש להיפתח גם לתחו

 היומיומית. 



, מספיק לחשוף את מחוץ לתחום ניהול סיכונים אנשים: אין הכרח לזמן שני-עו"ד חלמיש

 הציבור לנושאים אלו כחלק מהאסטרטגיה. 

 ד"ר טל: מציע למצב את כנס כפר בלום ככנס "חדשנות בניהול סיכונים". 

ניהול  תחוםחוץ לאנשים מנות בכנסים מספק. אין צורך לזמן נושאי החדשפרופ' ניב: שילוב 

 . סיכונים

 כחלק מהתכנון.  הכרחי' חינוך הדור הבא': נושא גב' פאר

 

 המודל הלאומי של משרד הבריאות: .5

בנושאי בטיחות הטיפול במשרד הבריאות,  ופעילה כחלק משאיפת החברה להיות מעורבת

הועלו הערות  בתחום בטיחות הטיפול. גב' דנה ארד הציגה לחברי הוועד את המודל הלאומי

 ע"י חברי הועד אשר תילקחנה בחשבון.

 

 

 זימון נשלח לחברים.  -12/06/2017ישיבת הוועדה המדעית תואמה לתאריך  

 זימון נשלח לחברים.  -10/7/2017ישיבת הוועד הבאה תואמה לתאריך 

 מועד ליום עבודה בנושא אסטרטגיית החברה ישלח בהקדם. 

 בשבוע הקרוב.  save the date"הפצת "

 

          אריאן גנור –סכמה             

                                   פרופ' ירון ניב                         - 16.5.2017ב אישר             


