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 כללי
הופץ שאלון סקר  , 2020במהלך חודש מאי •

פעילות ניהול סיכונים ובטיחות הטיפול  " :    בנושא
 ".במשבר הקורונה

ומשתתפי   ר"נסבהשאלון הופץ לרשימה של חברי •
אנשי  , אחיות, רופאים 250 -כ,  ר"נסבהכנסים של 

 .מקצועות הבריאות ומנהלים

המשמשים כמנהלי סיכונים  השאלון יועד לכאלה •
 .ובטיחות הטיפול במוסדות הבריאות בישראל

י "ע, פעמים  4הופץ כלינק , השאלון הממוחשב•
 (.23%)משיבים  57והשיבו עליו  י"הר

 



 כללי

 :השאלון התייחס לנושאים הבאים 

מה עשו יחידות ניהול סיכונים ובטיחות הטיפול  1.
 ?( הגל הראשון)במשבר הקורונה 

ניהול הסיכונים ובטיחות הטיפול  מאפייני פעילות 2.
 .במשבר

 .שדווחו במהלך המשברמאפייני האירועים החריגים 3.

של מה צריך להיות התפקיד : שאלות פתוחות 4.
יחידות ניהול סיכונים ובטיחות הטיפול במשבר  

על מנת  ומה מומלץ לעשות בעתיד ?  דוגמת קורונה
ובטיחות הטיפול   ס"נלקדם הפעילות של יחידות 

 .במשברים עתידיים

 



 המשיבים

 אחות
48% 

 רופא
36% 

 ד"עו
5% 

 מנהל  
3% 

 פרא רפואי
4% 

 ס"עו
2% 

 פרמדיק
2% 

 ר לפי מקצוע"משיבים לסקר נסב

 53.9= הגיל הממוצע של המשיבים •

 גברים 19, נשים 38•

 במוסדות בריאות אחרים 6 -בקופות חולים ו 26, ח"עובדים בבי 25•

 ,ש"באוניברסיטת ב 13, עברו הכשרה לניהול סיכונים ובטיחות הטיפול בטכניון 14•

 .לא עברו הכשרה 14 -במסגרות פנים ארגוניות  ו 9, ג"במכללת ר 3, א-באוניברסיטת ת 3 
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 ל"שותפים לחמ

 איתור סיכונים ייזום

 שותפים בפיתוח תהליכי עבודה חדשים

 למידה מאירועים חריגים

 ייצוג בטיחות הטיפול במשבר

 ייעוץ לשטח

 המשך פעילות רוטינית לשמירת בטיחות הטיפול

 בקרה על ההיערכות הקלינית

 איתור חשיפה לתביעה

 הכנת הנחיות התנהגות למטופלים בשפות שונות

 המלצות להתערבות להפחתת סיכונים

 ייעוץ לשטח, הפצת לקחי אירועים חריגים

 ייעוץ בתכנון ועצוב איזורים קליניים

 מעורבים בקביעת מדיניות מקומית

 עידוד הדיווח על אירועים חריגים

 פ עם זיהומולוגיה"שת

 ייעוץ להנהלה

 ניהול אירוים חריגים  

 סיוע בהטמעת החלטות

 ס מאירגונים אחרים"שותפות בלקחים עם מנ

 ?ס ובטיחות הטיפול במשבר "מה צריך להיות תפקיד יחידות נ
 ח"בי ח"קופ 



 :המלצות המשיבים לעתיד

 
 מספר המלצות

 17 ל"מהחמהגדרה של ניהול סיכונים ובטיחות הטיפול כחלק 

 8 ס ובטיחות הטיפול במשברים דומים"להגדיר מהם תפקידי  יחידת נ

 7 ס ובטיחות הטיפול במשבר בקרב המנהלים"לפעול להעלאת המודעות לתפקיד נ

 3 ס ובטיחות הטיפול"יותר יוזמה מצד יחידת נ

 2 להציג את הלקחים וההמלצות בתום המשבר כחלק מהערכות עתידית

 1 ביצוע סקרי סיכונים פרואקטיביים

 1 ביצוע תצפיות לתהליכי סיכון גבוהה ומשוב לצוותים  

 1 לפעול להפצה של הנחיות ברורות ואחידות

 1 בזמן משבר" הרגילה"לאפשר לנהל את הרפואה 

 1 ס ובטיחות הטיפול בבניית תהליכי עבודה במשבר"לשתף את נ

 1 לערב את  צוות ניהול הסיכונים בתהליכי עבודה בתוך המחלקות הייעודיות

 1 ס כבשגרה"ניהול פעילות נ

44 



 סכום 

המודעות להעדר הגדרה רשמית הסקר יצר את •

של תפקיד יחידות לניהול סיכונים ובטיחות הטיפול  

 .בעתות משבר

פעילות לסגירת הפער  הסקר הווה טריגר להנעת •

ליצירת הבנה   ר"במבפעילות מחקרית והניע 

מעמיקה יותר של פעילות היחידות בהמשך  

 .המשבר

 


