
 

 

 

 ייעודיותהמערך לתוכניות 
 לימודי תעודה

 תכנית לימודי תעודה בניהול סיכונים מתקדם במערכת הבריאות

ומערכות המערכת הרפואית הופכת להיות מורכבת ומאתגרת יותר, נוכח ההתפתחויות המהירות בתחום הטכנולוגיה 
המידע, מצד אחד, והמאמץ לשפר את האיכות והבטיחות, תוך התייחסות לצרכים האנושיים והרפואיים של המטופל 

 הבודד, מצד שני.

התפתחויות אלה משליכות על מורכבות העשייה בתחום ניהול הסיכונים ובטיחות הטיפול ומחייבות שילוב של ניהול 
 מערכות הרפואיות. הסיכונים כחלק מהתרבות הניהולית של ה

התכנית אמורה להכשיר מנהלים בכלל ומנהלי סיכונים בפרט, אשר עברו הכשרה קודמת בניהול סיכונים, להתמודד עם 
 האתגרים המודרניים של מערכת הבריאות. 

ומלווה בהתאם לכך נבנתה תכנית הלימודים שבראשה עומדת פרופ' רחלי מגנזי, ולצידה  ד"ר אהוד קנטור שישמש כיועץ 
כוללת נושאים שאינם חלק מהקורסים הבסיסיים או זוכים לדיון מעמיק יותר ותרגול בקורס זה. התוכנית  מקצועי.

בין יתר הנושאים, שימוש במערכות מידע בשירות הלימודית יתקיימו במתכונת של לימוד חוויתי, סדנאות ותרגול יכללו 
הטמעה של טכנולוגיות חדשות, שיטות להערכה ומיפוי סיכונים  ניהול הסיכונים, שילוב ארגונומיה וגורמי אנוש,

פרואקטיבי, היבטים של תקשורת פנים ותקשורת עם מטופלים, שילוב מדדי מטופלים באיכות ובטיחות, היבטים 
 ., סדנא והתנסות בתחקור עצמי וסדנת התנסות בתרחישיםמשפטיים מתקדמים

 מטרת התכנית

מיועדת להעמיק ולהרחיב את הידע של מנהלים ומנהלי סיכונים, העוסקים בתחום התכנית לניהול סיכונים מתקדם 
ניהול הסיכונים ובטיחות הטיפול, כך שיוכלו להתמודד בצורה טובה יותר עם האתגרים העדכניים, שניצבים בפני 

 המערכת הרפואית בישראל.

 משך הלימודיםו הלימודים תחילת
 מפגשים( 13)  07/11/2018 -הלימודים תחילת       

 .16:30-20:00בין השעות   ,רביעיימי השיעורים יתקיימו ב
 מקום הלימודים

 אילן, רמת גן.-בר אוניברסיטת
 עלויות

 .₪ 3,750תכנית: השתתפות בעלות         
 רתעודת גמ

 לניהול סיכונים מתקדם במערכת הבריאותתכנית בתעודה לימודי 
 

 Shraga.lapides@biu.ac.ilיש לשלוח לדוא"ל  לתוכנית  להרשמה

  הכשרה ולציין את שם תוכנית הלימודים, תעודות השכלה ,קו"ח

 

http://biu-es.co.il/ 
 Shraga.lapides @biu.ac.ilלמייל יש לצרף 

 

 כלל העוסקים במקצועות הבריאות בעלי הכשרה קודמת בניהול סיכונים/בטיחות הטיפול  : יעדהקהל 

 .הבריאות והרפואהמנהלים מתחום               

!מספר המקומות מוגבל 

.התכנית אינה מקנה נקודות זכות אקדמיות 

נוכחות   80%קבלת התעודה מותנת ב 

 

 

 

 לפרטים נוספים:

 

  :נוספים לפרטים
 שרגא לפידס

Shraga.lapides@biu.ac.il 

 03-7384481 טלפון


