
תרומה  -אקרדיטציה בבתי החולים

לשיפור פעילות מחלקות בטיחות  

המטופל וניהול הסיכונים
יניב שרר' פרופ

המרכז הרפואי הממשלתי ברזילי
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תהליך האקרדיטציהכעיקרבטיחות המטופל •
פעילות ניהול הסיכונים בבתי החולים בעקבות  טיוב•

אקרדיטציה
תרבות בטיחות המתחילה בהנהלה ועד לאחרון  •

העובדים
איפה אנחנו מול העולם במרכיבי הבטיחות  •

?באקרדיטציה
...אתגר עיקרי לשנים הבאות•

...עיקרי הדברים
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ל מרכיבים את קובץ  "יעדי בטיחות המטופל הבינ6•

קבצי סטנדרטים  14-16הסטנדרטים הראשון מתוך 

.שנבדקים במבדק האקרדיטציה

נחשבים  -IPSGסטנדרטים של 10-היעדים שמתורגמים ל6•

ולא ניתן שלא לעמוד  , לחשובים ביותר בהליך האקרדיטציה

.במי מהם או אף בחלקם

מדובר על הליכי בטיחות המטופל הבסיסיים ביותר•

ארועיםחריגים וכמעט ארועים, שאחראיים למקרי טעויות

.בשכיחות הגבוהה ביותר ועם פוטנציאל הנזק הגדול ביותר

בטיחות המטופל כלב ליבו של תהליך 
האקרדיטציה
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דרישות רבות ממחלקות ניהול  -י הליך האקרדיטציה"בסטנדרטים הנדרשים ע
.QPS-החולים-בטיחות המטופל בבתי/הסיכונים

  חלק מהסטנדרטים הציבו אתגרים חדשים בפני צוות ניהול
בטיחות המטופל והרחיבו את יריעת העיסוק של מחלקות /סיכונים

.אלו

דוגמאות:

1 ) זקיףלארועיקביעת רשימת מינימום-sentinel events
יולדת וכו/מות ילוד, רצח/חטיפה, צד שגוי/איבר/ניתוח מטופל: לדוגמא'

והשלמת תחקיר שורש-RCAלמקרים אלו.

אקרדיטציה כזרז לשיפור מחלקות ניהול הסיכונים  
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2 ) (  ולרוב חדשים לניהול הסיכונים)ניתוח מגמות לא רצויות בתחומים שונים...
:כגון

תגובות לעירוי דם.

הבדלים בין אבחנה לפני ואחרי ניתוח.

 וסדציההשפעות לוואי במהלך הרדמה.

תופעות לוואי של תרופות.

3 )וניתוח שלהםארועים-הגדרת כמעט...

4 )אקטיבי-ניהול סיכונים פרו:

זיהוי הסיכון

ח"מתן קדימות לסיכונים בביה

חקירתם, ניהולם, דיווח על סיכונים

אקטיבי כמו -ביצוע תהליכים סדורים של ניהול סיכונים פרוFMEA

אקרדיטציה כזרז לשיפור מחלקות ניהול הסיכונים  
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בטיחות  תוכניתמפתחת ומטמיעה , ח מתכננת"הנהלת ביה
.מטופל

ח  "לצוות ביהח מעבירה תכני בטיחות המטופל "הנהלת ביה
.על בסיס קבוע

אילו פעילויות בטיחות המטופל מתעדפתח "הנהלת ביה
.וכיצד ימדדויוטמעו 

(GLD)תרבות בטיחות המתחילה בהנהלה 
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...החדשות הרעות

IPSG-נקודות חולשה עיקריות:

(IPSG-1)זיהוי מטופל 

(IPSG-2.1)תוצאות בדיקות קריטיות 

(IPSG-2.2)העברת מידע חיוני בין מטפלים 

(  IPSG-5)חיטוי ידיים -מניעת זיהומים

(IPSG-6)מניעת נפילות 

...ישראל מול העולם-אקרדיטציה ובטיחות המטופל
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:החדשות הטובות

של מחלקות ניהול הסיכונים ובטיחות  משובחתפעילות 
.המטופל בישראל

פתיחות  , על אירועיםבשיעור גבוה תרבות של דיווח 
ניהול סיכונים , טיפול ללא האשמה וביוש, בדיווח

..."עצימות גבוהה"ב

...ישראל מול העולם-אקרדיטציה ובטיחות המטופל
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...אתגר עיקרי לשנים הבאות

 Standard QPS.7 The hospital uses a defined

process for identifying and managing

sentinel events

 A) An unanticipated death- death that is unrelated

to the natural course of the patient’s illness or

underlying condition (for example, death from a

postoperative infection or a hospital-acquired

pulmonary embolism)

-צפוייהתחקור כל מקרה תמותה לא 

מ לשפר בטיחות ואיכות הטיפול"ע


