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פעילות ניהול סיכונים ובטיחות קידום 

הטיפול אצל ספקים חיצוניים של לאומית  

שירותי בריאות



כללי

לאומית שירותי בריאות מנהלת פעילות ממוסדת  
ושיטתית של ניהול סיכונים רפואיים לקידום בטיחות  

.2009הטיפול מאז 

מספקת חלק משירותי  , לאומית שירותי בריאות
הבריאות שלה למבוטחיה באמצעות  ספקים  

הנבחרים בקפידה והיא נושאת באחריות  , חיצוניים
.כלפי מבוטחיה לשירותים אלה

כאלה הפועלים בתחומים  , בין הספקים החיצונים
מכוני דימות  , עתירי סיכונים כגון  סקירת מערכות 

.ואחרים

י ביצוע "שנושא ניהול סיכונים בלאומית התקדם עבעוד 
חלק מהספקים , ופרואקטיביותריאקטיביותפעילויות 

.החיצוניים נותרו מאחור



מטרה

להגדיר ולהטמיע דרישות סף  

לפעילות ניהול סיכונים לקדום 

בטיחות בטיפול בקרב כל  

.הספקים החיצוניים של לאומית

3

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNxL2wnqDZAhUCXRQKHWclBy4QjRx6BAgAEAY&url=https://www.grosman-finance.co.il/%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%A0%D7%AA%D7%90-%D7%9C%D7%9B%D7%9C-%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%94/&psig=AOvVaw1jjB3B9OVZhUiEF6i-OGwO&ust=1518520107409315
https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNxL2wnqDZAhUCXRQKHWclBy4QjRx6BAgAEAY&url=https://www.grosman-finance.co.il/%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%A0%D7%AA%D7%90-%D7%9C%D7%9B%D7%9C-%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%94/&psig=AOvVaw1jjB3B9OVZhUiEF6i-OGwO&ust=1518520107409315


שיטה

תכנית התערבות  לקדום פעילות ניהול סיכונים בקרב ספקי לאומית הוגדרה  

:שכוללת את המרכיבים הבאים 

 והכללת  לפעילות ניהול סיכונים אצל ספקי לאומית הגדרת דרישות סף

בין , דרישות הסף כוללות. הספקים החיצונייםבחוזי ההתקשרות עם חלקן 

הגדרת אירועים חריגים חייבי  , לניהול סיכוניםאחראי מינוי ,  היתר

.  תהליך דווח על אירוע חריג ועוד, דווח

על פעילות ניהול סיכונים בקרב הספקים הגדרת תהליך בקרה מובנה

.במחוזותמנהלי סיכונים י "החיצוניים המיושם  ע

של חלק מהאירועים והטמעת שינויים מערכתיים לשפור  תחקיר משותף

בטיחות הטיפול אצל הספקים החיצוניים



תהליך העבודה עם המחלקה  

מחלקת רכש/המשפטית

פרטי  , בסיום תהליך קליטה של ספק שירותי בריאות חדש בלאומית

.הספק מועברים לניהול סיכונים ובטיחות הטיפול

 פרטי הספק החדש מועברים בהתאם למיקומו הגיאוגרפי למנהל

.הסיכונים במחוז הרלוונטי

התהליך נעשה בתיאום מלא מול  , כאשר הספק הינו רשת ארצית

.ההנהלה



הסעיף הרלוונטי בחוזה ההתקשרות עם  

ספק למתן שרות רפואי

סיכוניםניהולתחוםת/למנהללדווחמתחייבהספק6.5.6
מתןעםבקשרחריגאירועכלעלמידיבאופןבלאומית

מידעכלללאומיתלהעבירוכן,זההסכםפיעלהשירותים
.לאומיתידיעללכךבקשרשיתבקש



תוצאות
דרישות הסף לפעילות ניהול סיכונים בקרב הספקים החיצוניים של  •

.2016לאומית הוגדרו בתחילת אפריל 

הוגדר תהליך מובנה של בקרה על עמידה בתנאי  2016באוגוסט •

.  הסף

בוצעו בכל מחוז ארבע בקרות על ספקים  2/2016מחציון החל •

הבקרות בדקו האם דרישות הסף התקבלו  . בקרות16כ "סה, חיצוניים

. והוטמעו אצל הספק

:הבקרות העלו את הממצאים העיקריים הבאים •

 להטמיע אותןוהתחייבו הספקים קבלו את דרישות הסף רוב

 הספקים מינו ממונה ניהול סיכוניםרוב

 התנהלות לדווח אירועים חריגים/נוהלהטמיעו הספקים רוב

 הספקים לא הייתה רשימה מוגדרת של אירועים חייבים דווחרוב אצל

לא דווחו על אירועים חריגים ללאומית, למעט אחד, כל הספקים.



המשך-תוצאות 
ניתן לראות כי עד תחילת הפעילות לא התקבלו  , המצורף בתרשים •

זאת למרות שחלקם  , כלל דווחים על אירועים חריגים מספקים חיצוניים

.  פועלים בתחומים עתירי סיכונים

החלו להתקבל דווחים על  , ממועד יישום תכנית ההתערבותהחל •

(2/2016-1/2017חציונים )אירועים חריגים 

0 0 0
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1.15חציון  2.15חציון  1.16חציון  2.16חציון  1.17חציון 

י ספקי חוץ"מספר אירועים שדווחו ע



סיכום

  על מנת לקיים סטנדרט גבוה של בטיחות הטיפול

יש מקום לקידום פעילות  , במערכת הבריאות בישראל

המספקים  , ניהול סיכונים גם בקרב הספקים החיצוניים
.שירותים לקופות החולים ולבתי החולים

  תכנית ההתערבות שיזמה לאומית והמיושמת  מזה

יש מקום  . מציגה  תוצאות ראשוניות חיוביות, כשנה

להמשיך בפעילות זו ובמקביל  להעריך את יעילותה  
.ותרומתה לבטיחות הטיפול



?שאלות
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