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 להרשמה מקוונת

פ"אשנת הלימודים תש, ללימודי המשך ברפואההמרכז האקדמי   

 בשיתוף החברה הישראלית לניהול סיכונים ולבטיחות הטיפול ברפואה

 לימודי בטיחות הטיפול
 וניהול סיכונים ברפואה

 Patient Safety and Risk Management 
 מתקדמים היברידי| בסיסי מקוון

אורלי מנור מרכזי הקורס : ד"ר יוסי טל | פרופ' ירון ניב | ד"ר  
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הקורס מקנה ידע בסיסי, הבנה והכרות עם תיאוריה וכלים מעשיים לקדום בטיחות    מקוון -כאמצעי לקידום בטיחות הטיפול  קורס בסיסי

ומקראה ים הטיפול הרפואי, באמצעות מתודולוגיות של ניהול סיכונים. הקורס משלב מגוון סוגי חומרים וביניהם: הרצאות מצולמות, מצגות לומדה, תרגיל

של מאמרים עקרוניים בתחום. על מנת לעבור את הקורס בהצלחה, נדרשים המשתתפים לעבור בחינה מקוונת. מעבר הבחינה בהצלחה מקנה את 

  הזכות להשתלב בקורס ניהול סיכונים ובטיחות הטיפול למתקדמים )פירוט מטה(.

 ., עו"ד ומנהליםמנהלי סיכונים, רופאים, אחיות, אנשי מקצועות הבריאות  קהל יעד

 סמ' ב' תשפ"א –סמ' א' תשפ"א. מחזור ב'  –מחזור א'   מועד 
 ₪  1,250  שכר לימוד

 לחץ כאןלתוכנית של הקורס הבסיסי 

הסיכונים ולמנהלים במוסדות הבריאות מקנה כלים מעשיים הנדרשים למנהלי     היברידי -ניהול סיכונים ובטיחות הטיפול למתקדמים 

 בישראל, לקידום מקצועי של תחומי אחריותם ולהתמודדות עם סיכונים רפואיים.

 הקורס גובש מתוך הכרות עמוקה עם האתגרים איתם מתמודדים מנהלי הסיכונים והמנהלים בעבודתם היומיומית וניתוח מרכיבי תפקידים.

למידה עצמאית של משתתפי הקורס ושליש במסגרת מפגשי סדנאות, דיונים וסימולציות עם מרכזי הקורסים  כשני שלישי מנושאי הקורס מבוססים על

 ומרצים נוספים.

איתור יושם דגש על פעילות ניהול סיכונים ריאקטיבית, המתבצעת בעקבות התרחשות אירוע חריג ועל פעילות ניהול סיכונים פרואקטיבית המבוססת על 

 טרם התממשו לכלל אירועים רפואיים חריגים.מוקדם של סיכונים ב

מנהלי סיכונים שעברו הכשרה בסיסית מוכרת, בוגרי הקורס הבסיסי המקוון ומנהלים במערכת הבריאות המשלבים ניהול סיכונים בתפיסה   קהל יעד

 .הניהולית שלהם

 , בהתאם לתוכנית הקורס שתפורסם בהמשך. 16:00-19:00ייפתח בסמסטר א' תשפ"ב .  המפגשים יערכו בימי ב' בין השעות   מועד

 ₪  2,500  שכר לימוד
 לחץ כאןלתוכנית של הקורס למתקדמים  
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