
ISBARה"המרא

ר ענת עקה זהר "ד

דנה ארד 

ר אריאל להמן וגיל רגב"ד



החזון

הטמעת שפה אחידה לתקשורת  

מעברים במערכת הבריאות



SBAR(ה"מרא)

שיטה להעברת מידע חיוני בלחץ זמן



קריאה לעזרה–ה בחירום "מרא

שניות  10

רצף טיפולי–ה בשגרה "מרא

דקה



הרשומה הרפואית נותנת תמונה מלאה מפורטת  

ה נותנת מידע חיוני ברגע נתון"המרא

לצורך המשך טיפול מידי  



ה"פרויקט תן לי מרא

פרויקט לאומי ביוזמת משרד הבריאות לקידום רצף הטיפול  

הפחתת תקלות תקשורת ואירועים חריגים בהעברות מטופלים  



ה"המראפריטי 

מטרת השיחה והצגת המטופל, הדובר–צגהה

אבחנות עיקריות–צב מ

עבר רפואי רלוונטי–קע ר

מגמות ונתונים  –ומדן א

המשך טיפול–מלצה ה



שם מחלקה תפקיד:   הצגה הדדית

מטרת השיחה

שם מין גיל  :  הצגת מטופל

סיבת אשפוז ואבחנות עיקריות  :  מצב

אירועי ימים אחרונים, מחלות רקע , משך אשפוז: רקע

ניידות, נשימתי, הכרה, המודינמי, לא יציב/יציב: אומדן

השגחה, בידוד, ציוד , תרופות, המשך טיפול מידי:המלצה

קבלת תגובה

ה בהעברת מטופל מטיפול נמרץ למחלקה"פריטי המרא



קול קורא לבתי חולים2016אוגוסט 

ה למובילי הפרויקט במחלקות"סדנאות מרא

( פנימית, כירורגיה, טיפול נמרץ)

איש 100–ה "גיבוש פורמט המרא

מילוי שאלונים

11-12/2016

ה "סדנת מובילי המרא

גיבוש תהליך ההטמעה בבתי החולים

12/2016

ה בממשק בין טיפול נמרץ למחלקות"הטמעת מרא

בליווי חברת פסיפס

1-12/2017

מפגשים רבעוניים למיפוי חסמים ושיתוף ידע

מילוי שאלונים

2017/Q1, Q2, Q3, Q4

12/2017סיכום הפרויקט



ה"בתי החולים בפרויקט המרא

לגליל

פוריה

המשפחה הקדושה

ם"רמב

כרמל  

בני ציון  

הרצליה מדיקל סנטר

איכילוב

וולפסון

בלינסון  

שניידר

השרון 

מעייני הישועה

קפלן 

הדסה עין כרם

שערי צדק

ברזילי



הדסה עין כרם



שניידר



הרצליה מדיקל סנטר



השרון



מדידה
שנהכעבורהתהליךבתחילת

מאודשכיחאושכיח-מידעפריטיחוסר

מאודגבוהה/גבוהה-תקשורתתקלותתדירות

קייםלא-מטופללהעברתאחידפורמטקיום

30%

40%

35%

0

5%

11%



מדידה  

נתונים  1.

תשאול הצוותים2.

הרחבת התהליך  3.



? מה למדנו



מה קורה למרבית יוזמות השינוי  

?ולמהבארגונים 



ISBAR

סכנת ראשי התיבות



למחלקות. נ.רצף הטיפול בין ט

?איפה הבור



?אחידות או יחודיות

"טופס אחיד"



?פ או בכתב"מידע בע

?ומה עם הרופאים שלא כותבים



בקרה

...כשהגולם קם על יוצרו



...ועדין2018

אין תחליף לנוכחות פיזית



הישג מדיד והישג עמוק



ארגון לומד–חזון 

ישיבת ממשקים


