
בטיחות הטיפול ומדדי  בטיחות

2018-תכניות משרד הבריאות ל

דנה ארד

ר ענת עקה זוהר"ד

המערך לבטיחות הטיפול

מנהל איכות בטיחות ושירות
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עמדות הצוות המטפל כלפי בטיחות סביבת העבודה
(2012סקר תרבות בטיחות הטיפול )
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2012 2015

דרוג סביבת העבודה בנושא בטיחות המטופל בריבוד לפי מקצועות 

2012-15מגמות בזמן -הבריאות 



...שינוי בתרבות הארגונית, נדרש שינוי תפיסתי



:2018-יעדים עיקריים ל

מדידת בטיחות הטיפול

שיתוף המטופל בטעות בטיפול הרפואי

הטמעת בטיחות הטיפול בסטנדרטים מקצועיים

הכשרות לאומיות בבטיחות הטיפול

שיפור תהליך העברת מידע



מודל לאומי להערכת בטיחות הטיפול בבתי החולים  
הכלליים  

DNAה , שינוי השיח/שינוי התרבות הארגונית•

פרואקטיבי של תהליכי עבודה במוקדי  שיפור •

סיכון  

למידה מאירועים חריגים•

מטרות 



בקרת איכות  
הנתונים  

המדווחים  

פרסום ציון  
כולל במודל  

לכל בית חולים  

שנתי  –דו 

בתי חולים  
כלליים  

משתתפים

תצפיות בבתי  
החולים על 
ידי סוקרים  
חיצוניים  
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מודל דינאמי  

עם 

רכיבים  

משתנים 

תיקוף 

הנתונים 

עקרונות המודל  
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מודל דינאמי עם 
רכיבים משתנים 

תיקוף הנתונים 

נושאים במיקוד המודל  

הליכי  
עבודה  
בחדר 
ניתוח  

ובמחלקות

זיהוי  
מטופל 

סבבי 
בטיחות 

למידה  
ארגונית  
מאירועים  

-חריגים 
תחקיר

מדדי  

בטיחות  

הטיפול

הכשרות  
בבטיחות  
הטיפול  

כמעט  
אירוע 

אירועים בל 
יקרו 



הכללת מרבית הסקטורים מהצוות המטפל  

ועידוד לקידום משותף של בטיחות הטיפול



קביעת תחומים עיקריים לשיפור תהליכי עבודה

ד"מלר דימות חדר 
ניתוח

בית  
מרקחת

בנק  
הדם



מבנה המודל 

מדדי תהליך  מדדי תוצאה75% 25%

דיווח על כמעט  •
אירועים  

למידה ארגונית  •
מאירועים חריגים  

פעילות  
ריאקטיבית

ד"במלרזיהוי מטופל •
ובמכון הדימות

תהליכי עבודה בחדר  •
ניתוח  

סבבי בטיחות•

מחלקתייםפרוייקטים•

הכשרות בבטיחות  •
הטיפול  

פעילות  
פרואקטיבית  

כמעט טעות  •
בהכנות 

ציטוטוקסיות

כמעט טעות  •
בקביעת סוג 

וסקר בבנק הדם

•
מדדי בטיחות  

הטיפול

100%תחקור •
אירועי בל יקרו  

על פי  
המתודולוגיה

אירועים בל  
יקרו  



סיכום  

המודל יקדם תרבות בטיחות ארגונית בבתי  •
החולים 

ציוני המודל ישוקללו לגודל בית חולים •

התוצאות הסופיות של המודל יתפרסמו בצורה  •
שקופה לציבור הרחב 

מודל מקביל לבתי החולים הגריאטריים  •
והפסיכיאטרים  



שיתוף המטופל בטעות בטיפול הרפואי  

עידן של שקיפות בו שיתוף המטופל בטיפול הרפואי הוא הכרח ולא זכות•

שיתוף המטופל בטיפול הרפואי מעלה את האמון במערכת הרפואית•

מיקוד באינטראקציה בין המטפל למטופל לאחר אינטראקציה בטיפול הרפואי  •

: מטופל

י מטפל עליו סמך"נפגע ע

י אותה פרופסיה "ממשיך לקבל טיפול ע

שפגעה בו

:מטפל

מובילה להסתגרות וניתוק מהמטופל-בושה

רצון לפצות את הקורבן ולתקן את העוול-אשמה



שיתוף המטופל בטעות בטיפול הרפואי  

:מטרות

ליצור חיבור ושותפות בין מטפל למטופל באינטראקציה שלאחר  

טעות בטיפול הרפואי

הצגת טעות כמקור ללמידה ומדד למצוינות של המטפל שהודה  

למד ממנה ושיפר את איכות הטיפול , בטעות

:מתודולוגיה

יצירת מפגש בלתי אמצעי בין מטופל למטפלים ככלי לשינוי  

התרבות הקיימת



שיתוף המטופל בטעות בטיפול הרפואי

'שותפים לחיים'

התכנסות08:30-09:00
י מנהל המוסד הרפואי "פתיחה ע09:00-09:10
ברזיסמאיר ' פרופ, גילוי נאות ככלי לקידום איכות ומצוינות אישית09:15-10:00
בן משפחה נציג  /מטופל, טעות בטיפול הרפואי מנקודת מבטו של המטופל ומשפחתו10:00-10:30

עמותת אופק לחיים  
הפסקה10:30-10:45
\מנהל היחידה לבטיחות  , משפחה בטעות בטיפול הרפואי/הצגת מקרה של שיתוף מטופל10:45-11:00

הרפואיבמוסדהטיפול
פאנל שאלות ותשובות בנושא גילוי נאות 11:00-11:30
סיכום11:30-11:45

 

 מינהל איכות ושירות 



הטמעת בטיחות הטיפול בסטנדרטים  
מקצועיים

יחסי 
גומלין  
מנשם
מטופל

בטיחות  
הטיפול  
בבנקי
הזרע

בטיחות  
הטיפול  
בגזים 
רפואיים



הכשרות לאומיות בבטיחות הטיפול

יצירת קהילה לומדת ומקדמת את בטיחות הטיפול



שיפור תהליך העברת מידע והתקשורת בין  
צוותית



לכל שותפינו  תודה 
לעשייה


