
חברת  , מנהלת היחידה לניהול סיכונים ברפואה, ד לימור כהן אשכנזי"עו

ענבל

ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים, אורלי וויינשטיין' דר
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כ  "סה

13,000-כ

מיטות
8040

2661

1580

כללי בריאות הנפש גריאטרי



מ"בעחברה לביטוח •

ישראלמקצועית של ממשלת זרוע •

ניהולמתמחה במתן שירותי ייעוץ וכיסוי ביטוחי ושירותי •

יעדיולמשרד האוצר במימוש מסייעת •

ת ענבלברח



היחידה לניהול סיכונים  -חברת ענבל

ברפואה

חיזוק התחום
הפצת התורה

הכשרה
מתן כלים



קופות
משרד  
הבריאות

בתי חולים
חברת  
ענבל

פעולות נפרדות לקידום בטיחות  
הטיפול



תהליך מערכתי

שפה ועקרונות אחידים, כלי שיטתי

היקף גדול ומשמעותי

מענה ייחודי לכל אחד-הגעה לכלל אנשי הצוות

השאיפה
לחולל שינוי משמעותי בהכשרה ובהטמעה של התחום בשטח



מגוון פעולות יחידניות לחיזוק נושא ניהול הסיכונים ובטיחות הטיפול

קופות
משרד 
הבריאות

בתי חולים  
ממשלתיים

חברת  
ענבל



החזון

הקמת בית ספר

לקידום הבטיחות וניהול הסיכונים

מערכת הבריאות הממשלתיתב

קיימאעמוק ובר , אמיתישיוביל לשינוי 

ורתימה של מכלול הצוותים כשגרירי שינוי



מטרות  

ומהעשייה היום יומיתמהשיח בלתי נפרד הפיכת הנושא לחלק ✓

לכלל עובדי המערכתהתחום הנגשת✓

למידת עמיתים✓

בין כל המרכזים הרפואיים  , של רב שיח והפרייה הדדיתתרבות ✓

כלים פרקטייםמתן ✓

לגאליות-מדיקוסוגיות כלים להתמודדות עם מתן ✓

בכל דרג-אישית מנהיגות ודוגמא פיתוח ✓



מוביליםערכים 

למידה מערכתית-ארגון לומד•

שיתוף ולמידת עמיתים•

פרואקטיביות ויוזמה•

לקיחת אחריות בכל הדרגים•

העצמת המטפל•



השיטה 
והייחודיות

לכולםהכשרה ✓

איגודים מקצועייםלרבות -שיתוף✓

מבוסס התנסויותחוויתי לימוד ✓

העשייה ועל התרבות  בעלי השפעה מכרעת על –דרגי הביניים על דגש ✓
הארגונית

קבוע מראשסילבוס✓

ההכשרותשל אפקטיביות מדידה והערכה ✓



אירועים  -עידוד לדיווח

וכמעט אירועים

פרויקטים פרואקטיבייםתקשורת בין מטפלים

הרשומה הרפואית

המטפל כקורבן  

משני לאירוע
שקיפות וגילוי נאות

אחריות מקצועית

ברפואה

הסכמה וסירוב מדעת

הרצאות העשרה

ניתוח מקרים

הצגת תחקירים

מאירועיםולמידהבירור ספרות מקצועית



הנהלת סיעוד במחלקות פנימיות➢

דמיניסטרטיבייםמנהלים א➢

אורתופדיותמחלקות ➢

דימות➢

חדר ניתוח ואספקה סטרילית➢

ד"מלר➢

בריאות הנפש➢

מעבדות לפתולוגיה➢

ראשיות/אחיות ראשיים/אחים-מנהלי סיעוד ➢

2017-2018בשנים הכשרות 

מרקחתמנהלי בתי ➢

במחלקות הכירורגיותסיכונים נאמני ➢

צוותי וועדות אלימות➢

סוציאליםעובדים ➢

חוגים  וראשי מנהלי בתי ספר לסיעוד ➢

באוניברסיטאות

IVF-להפריה חוץ גופיתיחידות ➢
יחידות טיפול נמרץ כללי➢

מכוני גסטרואנטרולוגיה➢

מחלקתייםטיפול רכזי בטיחות ➢

2019הכשרות בשנת 





סימולציות בנושא שקיפות וגילוי נאות-ר.ס.מסדנאות 



אנשי צוות750-כעד היום השתתפו בהכשרות 



85הציון הממוצע של משובי המשתתפים עומד על 



הרבה יותר משתפים  אנחנו היום "✓

מה נידרש  ומבינים עם ניהול סיכונים פעולה

"  מאתנו בעת תחקור אירוע

כלים מצוינים  והטפסים נתנו לי המצגות "✓

עובדים איתם בשגרת היום  ואנו וממוקדים 

"יום בהכנת תחקירים

ומתן לו גב  העצמת המטפל נושא "✓

ותמיכה היה מאוד חשוב ואנו מנסים  

"  מאוד ליישם

חשוב ביותר שלקחתי מההכשרה  דבר "✓

זה להפחית משמעותית את גישת  

"הענישה

מתוך סקר טלפוני שערכנו כשלושה חודשים מתום ההכשרה

"כלים פרקטיים ויישומיים הרבה קיבלנו "✓



בנושא כה  להכשרת המשך מעוניין הייתי "✓

".וקריטיחשוב 

כך ניתן  , העבודה בקבוצות הייתה מעניינת"✓

".היה לראות כיצד עובד כל מוסד

שנתייםבמשך":מחלקהמנהל✓".שחשובה עמדתי ודרכי המקצועיתהרגשתי "✓

ממנירוציםמההבנתילאוחצי

.האסימוןלינפלעכשיוורק
דיווחיםלהעברתלפעולהתחלתי

לזימוןואףליחידהחשובים

."תחקירים



?2020בשנת מה צפוי 

,  גריאטריה, אונקולוגיה, ילדיםד"ומלרילדים , הרדמה-הכשרות חדשות•
בנק הדם

הכשרות לרכזי בטיחות טיפול מחלקתיים•

הכשרות למנהלי מחלקות ויחידות•

אחיות אחראיות  , אספקה סטרילית, חדרי ניתוח-הכשרות המשך•

ד"ומלרצוותי דימות , מחלקה פנימית



הגברת שיתופי הפעולה עם כל ארגוני הבריאות ברמה הארצית•

הרצאות מצולמות, סרטים–כלים הדרכתיים לשטח פיתוח •

הכנסת , סוף החיים: ופרויקטים בהתאם לצורכי השעה כגוןפיתוח הכשרות •

טכנולוגיות חדשות

אנחנו מזמינים את נציגי כלל הארגונים ליצירת קשרי  

עבודה ושיתופי פעולה

?אנו שואפיםלאן 



!ההקשבהתודה על 


