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קידום תרבות  
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חינוך והדרכה  
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תובנות  
מאירועים  

 חריגים

 ר“נסבחשיפה ראשונה של ניירות העמדה של 



 דגשים -תובנות מאירועים חריגים  

 ולכן  , על מנת לצמצם את הנזקטיפול ותגובה מיידים לעיתים אירוע חריג דורש

 .  ככל הניתן לאירוע בסמוךחשוב לעודד דיווחים לרמת ההנהלה בארגון 

 בתהליכי   להוביל שינוייםחשוב להפיק תובנות מאירועים חריגים על מנת

 .העבודה למניעת אירועים נוספים

 על אירועים נוספיםתעודד דיווח הפקת תובנות מאירועים חריגים. 

  להנהלת המוסד הרפואי מחויבות להפוך את התובנות מאירועים חריגים

 .מסודרת בארגון לתוכנית עבודה

 ויעודד דווחים מסוג זה לא  , כמעט אירועחשוב שהארגון ילמד גם מדיווחים על

 .פחות מדיווחים על אירועים חריגים



 :תובנות מאירועים חריגים

 חשיבות רצף הטיפול באירוע חריג•

 :  בחירה נכונה של כלים ללמידה מאירועים חריגים•

 תחקיר סיבות שורש•

 (א"וב)ועדת בקרה ואיכות •

 

 

 



 ר בנושא תרבות בטיחות"עמדת נסב
 

של כלל המנהלים  והעובדים במערכת  חובה מקצועית ואתית קדום בטיחות הטיפול הוא 

 .הבריאות

 

ביותר בעיצוב התרבות הארגונית ובכלל זה תרבות  למנהלים ההשפעה המשמעותית 

 .בטיחות

 

 .ברורמסמך מדיניות הנהלת המוסד תפרסם 

 

 .  את העקרונות של בטיחות הטיפול ולפעול על פיהםהעובדים בארגון להכיר על כל 

 

קדום ושיפור  שנתית שמטרתה תוכנית עבודה פ "כל ארגון במערכת הבריאות יפעל ע

 .  תרבות הבטיחות בארגון



 :  תרבות בטיחות באה לידי ביטוי בהתנהגויות שכוללת
 

של גורמים רלוונטיים בארגון ומחוץ   שתוף7)
 .   בידע ותובנות, לארגון

 .שקיפות כלפי מטופלים -גילוי נאות 8)

של עקרונות   הדרכה והטמעהקדום פעילות 9)
 .בטיחות הטיפול

באירוע חריג על   ההשפעה של מעורבות הבנת 10)
הצוות הרפואי  , (הראשוןהקורבן )מטופלים 

(  השלישיהקורבן  )והארגון ( השניהקורבן  )
 .והכנת תוכניות התערבות מתאימות

 

ותוכניות התערבות  שיטתית ועתית  הערכה1)
 .לשפור

והקצאת משאבים  הולמים סדרי עדיפויות מתן 2)
 .נדרשים

 .לעובדים המדווחים על סיכוניםתגמול חיובי מתן 3)

ביצוע תהליכי ניהול סיכונים שיטתיים  4)
 .פרואקטיבייםו

על אירועים חריגים ובכלל זה  עידוד הדיווח 5)
 ".כמעט שנפגע"אירועי 

מערכתיים  הפקת לקחים של  מדיניותאימוץ 6)
 .  מאירועים ושירוש תגובות שיפוטיות ומגנות

 



 חינוך והדרכה לבטיחות הטיפול: נייר עמדה

 הטיפול לבטיחות חינוך

oמקצועיות ועבודה על פי סטנדרטים מקובלים: אחריות אישית 

oשותפות ולעבודת צוות כערך ארגוני: אחריות הדדית  . 

oהסתגלות וגמישות באימוץ טכנולוגיות וחדשנות  : סביבת עבודה משתנה 

oטיפוח ערכים משותפים ומחויבות לבטיחות המטופל: תרבות ארגונית 

 והארגונים הרפואיים תופסים את תפקידם     , סיעוד ומקצועות הבריאות. בתי הספר לרפואה: הנחת העבודה

 .  כגורמים מחנכים בנוסף לתפקידם כגופי הכשרה והקניה של ידע ומיומנויות                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :הכשרת צוותי מערכת הבריאות

 בבתי הספר למקצועות הרפואהבשלב הלימודים 1.

  לארגון חדש עובד קליטת בשלב2.

 במהלך שנות העבודה בארגון הרפואישמירת כשירות 3.

 
 

 

 

 .הקניית ידע ומיומנויות בתחום בטיחות הטיפול -הדרכה .  עבודת צוות ומקצועיות, הקניית הרגלי התנהגות מבוססי ערכים כגון אחריותיות -חינוך 

 

 



 
 

 שלב הלימודים בבתי הספר למקצועות הרפואה שלב קליטת עובד חדש לארגון  

o  גיבוש והטמעה של תכנית לימודים ייעודית בקוריקולום

 .  של בתי הספר והמוסדות האקדמיים השונים

oקידום ההסברה אודות חשיבות התחום בקרב הדיקנים  ,

 .  ראשי ומנהלי בתי הספר וחברי הסגל המוביל

o  אימוץ והתאמת תכניות ליבה בבטיחות הטיפול קיימות

לצרכי מוסדות  ( ארגון הבריאות העולמיכגון זו של )

 הלימוד בישראל  

o מגוון דרכים  התוכניות כוללות הכשרת מדריכים וכן
להוראה וחינוך בטיחות  ( לרבות סימולציה)פדגוגיות 

 הטיפול

 

 :נושאי הליבה כוללים

 מבוא לניהול סיכונים ובטיחות הטיפול ברפואה  •

 הגורם האנושי וסביבת העבודה•

 למידה והפקת לקחים  •

 גילוי נאות ושקיפות  •

 תקשורת ורצף טיפולי  •

הסכמה   -חוק זכויות החולה , לגאליות-מדיקוסוגיות •
 מדעת רשומה וכדומה

 

 

o  כל איש צוות יעבור הכשרה ייעודית בבטיחות הטיפול

 ממועד תחילת העסקתו  חודשים  3תוך 

o של עולם  בנושאי הליבה תכנית ההכשרה תתמקד

 :בטיחות הטיפול וניהול סיכונים

 נוהלי דיווח על אירוע חריג•

 היכרות עם נוהלי הארגון בתחום בטיחות הטיפול•

 הכשרות והסמכות רלוונטיות לתפקיד•

 

o אחת לשנתייםהכשרה בבטיחות הטיפול. 
o והמיומנויות  מתמשך של הידע שימור ושיפור 

o הארגון או באמצעות  / ישירות על ידי המוסד  -הביצוע

 .  גורמים מקצועיים חיצוניים
 

 :התכנית תתמקד בנושאי הליבה
 "כמעט אירועים"והפקת לקחים מאירועים ו, דיווח•
 תקשורת בין מטפלים ושמירה על הרצף הטיפולי•
 אתגרים ברפואה מקוונת/ מטופל  –תקשורת מטפל •
 אתיות וחוק זכויות החולה/ לגאליות -מדיקוסוגיות •
  תמיכה בנפגע השני/ התנצלות /גילוי נאות •

 שלב שמירת כשירות בשנות העבודה בארגון


