
סדנה להגדרת פרויקטים לאומיים לקידום 
בטיחות הטיפול וניהול סיכונים ודרכים ליישומם

: מנחים

ציון קורח-ד״ר אסנת לב

עו״ד טליה חלמיש שני

ד״ר אופיר לבון



תודה למשתתפי הסדנה

ד״ר אודי קנטור•

ד״ר טוביה סגל•

ד״ר צביקה ליס•

עמיטלפרופ׳ דניאלה •

פרופ׳ ירון ניב•

זוהר גווילי•

אריאל להמן•

זקרי-בן-חייטובזויהד״ר •

ד״ר רויטל לוי חברוני•

פרופ׳ משה סלעי•

פרמונטד״ר אירן רינה •

מיליקובסקיד״ר גיל •

אילנה ברוך•

יעקבסוןלבנה •

ד״ר אביבה אלעד  •





לאירועים חריגים , מוגן, אנונימי, אחוד, הקמת מאגר מידע ארצי•

שישמש לניתוח , ואירועי כמעט ונפגע מכלל המוסדות הרפואיים

תעדוף, יאפשר הפקת לקחים ומתן משוב, מגמות ושכיחויות

.התערבויות ובסיס למחקר בנושא בטיחות הטיפול

on-lineקהילייה , עדכוןאפלקצית/ פלטפורמת •



-חינוך והדרכה לבטיחות המטופל ( סילבוס)תוכניתהכנת •

,  לאורך כל מסלול הלימודים וההתמחות ועד הדרגות הבכירות

.והמלצות ליישום במוסדות השונים, בדגש הכשרה תוך עבודה



וחיזוק החוסן ( ״הקרבן השני״)הקמת מסגרות לתמיכה •

לרבות  , צמצום השחיקה בקרב אנשי הצוות/האישי ומניעת

/ מוקדי סיוע , אנשים ייעודיים לכך/חוליות/מינוי צוותים

.  עמותות וכדומה



לשילוב מטופלים בקידום  תוכניתתכנון והוצאה לפועל של •

:בטיחות הטיפול באמצעות

.שילוב פעיל של מטופלים ומלווים בטיפולתוכנית•

קמפיין תקשורתי ארצי לשינוי תדמית תחום הטעויות והרפואיות והבטיחות  •

.הרפואית בקרב הציבור לצורך שינוי יחס והגברת שיתוף פעולה



סמכויותקידום הקמת רשות לאומית לבטיחות הטיפול בעלת •

ומתאימות להערכה והסדרה של התחום מבחינה  עצמאיות

שתשמש מסגרת למערך איסוף  , מקצועית כולל תקציבים מתאימים

.׳וכופיתוח יכולות וטכנולוגיות , בקרה והפקת לקחים, ותחקור



,  הקמת גוף לאומי לקידום טכנולוגיות ואמצעים לשיפור בטיחות הטיפול•
תוך עידוד גורמים  , ניטור וזיהוי יעיל של  אירועים ותחקור

מסחריים להשקיע ולפתח/אקדמיים/ציבוריים

הקמת זרוע תחקור מקצועית עם אנשי מקצוע בתחומי  •
מחשוב/טכנולוגיה/הנדסת אנוש/רוקחות/סיעוד/רפואה

עבור כלל העוסקים בניהול סיכונים  ( סגורה)הקמת פלטפורמה אינטרנטית •
פרוטוקולים/המלצות/תובנות/החלפת דעות, לשיתוף מידע, ובטיחות הטיפול

לתחום הרפואי עם שופטים ייעודיים  יעודי-קידום הקמת גוף משפטי מקצועי•
מענה מגוון כולל מסלול גישור  שיתן, (ש לתעבורה או עבודה"כמו בימ)

.כל זאת לצורך איזון ותיקון המצב הקיים והפסיקה בתחום-מובנה 



הוצאה לפועל של קמפיין תקשורתי ארצי לשינוי וקידום תדמית תחום  •
לא רק מטופלים  )הטעויות והרפואיות והבטיחות הרפואית בקרב הציבור 

.לצורך שינוי יחס והגברת שיתוף פעולה( פעילים

ביום  , סביבות תרגול, הרחבת תשתיות הדרכה לרבות סימולטורים•
.לומדות אינטראקטיביות ועוד, תרחישים



(  האחיות והרופאים)ברמה האישית והקשיבותבחינת דרכים להגברת החוסן  •
האירגונית המחלקתית במטרה למנוע טעויות

מיסוד מבני תקשורת לשיפור זרימת המידע והבטחת רצף טיפולי לרבות הטעמת •
(שהוא נדבך ראשון ותשתית ללמידה ארגונית)התדריך 

ס ופסיכולוג  "עו, הסיעוד, הקמת צוותים הכוללים אנשי מקצוע מתחום הרפואה•
ולתמיכה  " הקורבן השני"ה-והסדרת דרכי הפעולה לתמיכה באנשי צוות שטעו 

-במטופל 

החל עם הערכה עצמית בטיחות התרופה  *: ISMPיישם בכל בתי החולים את כלי •
אשר יכול לזהות פערים בתהליך ; Antithromboticsשל שיטות עבודה עבור 
הטיפול ולספק פתרונות

שיקבעו  קרטריוניםי "הפרס יוענק עפ" . המוסד הרפואי הבטוח : " להעניק פרס •
מראש  

instituteלפי עקרונות ה )לקדם מערכות התרעה מוקדמת • for healthcare
improvement IHI )כולל שיתוף המטופלים , לטעויות רפואיות בדגש טעויות אבחון

מודעות והתרעה מוקדמת, בשותפות


