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חכמת ההמון וחשיבה עיצובית  
כדרך להכשרת עובדים  

 בבטיחות הטיפול

 RN MHAמיטב מוזס עודני 

 איכות ואקרדיטציה  , מרכזת תחום ניהול סיכונים 

 בית חולים השרון
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 הכשרות בבטיחות הטיפול הן הבסיס להטמעת  
תרבות אירגונית הקשורה לבטיחות הטיפול בתהליכי 

 .בסקטורים השונים,העבודה 

 

בית החולים נדרש להכשיר את כל אנשי הצוות 
 בנושא על מנת לשמר ולשפר את בטיחות הטיפול

  

 

 רקע

 אפקטיבית

 מותאמת לכולם מעניינת

 תקציב דל

 מהירה

  תוכנית

 הכשרה
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אז איך 
עושים את 

 ???זה 

 ועוד בימי קורונה 
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 .  גישה לפתרון משברים ובעיות

 

,   אם נשתף את ההמון בבעיה, י התפיסה הזו"עפ

נקבל פתרון  –ניקח את כל התשובות ונשקלל אותן 

 .שיהיה בדרך כלל טוב יותר מזה של אנשי המקצוע

 

הגישה מבוססת על האינטליגנציה הייחודית שטמונה  

 .  בכל אחד מאתנו ובכולנו ביחד

 crowd wisdomחכמת ההמון   

91% 

65% 
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 אריסטו  

 crowd wisdomחכמת ההמון   

 עולם העסקים -"  חכמת ההמונים "יימס סורוויקי בספרו  'ג 2004

 :שלושה תנאים חייבים להתקיים

 הטרוגניות1.

 חופשיה -אי תלותיות 2.

 מנגנון לאיסוף המידע3.
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 החלטנו לשאול את ההמון בשרון  

???מה לדעתכם ימנע את הטעות הבאה   
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 השיטה

 המשפטים נאספו ונקראו  

 נמצאו משפטים עם הרעיון דומה שחזר על עצמו פעמים רבות1.

 נמצאו רעיונות שתרומתם רבה לבטיחות הטיפול2.
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 משפטים נבחרים –אספנו את הרעיונות 

" תהיה ערני לשינויים בתלונות המטופל"  

ציפי דמרי" לא להתעלם ממטופל שמתלונן ובאי שקט"  

"התיעוד עוזר למטפל הבא להבין טוב יותר ולשמור על הרצף הטיפולי"  

"לאפשר למטופל לשאול שאלות ולוודא שהבין את ההסבר"  "לפני כל מתן תרופה תמיד לשאול שוב על רגישות "  

 רבקה בן שבת" R  5בעת חלוקת תרופות עבדו לפי " 

 אורלי בן יהודה" תמיד לשאול שאלות  –אין שאלה שטותית " 

"אין ספק -יש ספק,ת /ה לא יודע/לא להתבייש לשאול כאת"   

 " התקבל בצד השני כמו שהתכוונת, תוודא שמה שאמרת" 

 סמיר מנסור" רעש מוביל לטעיות. השתדלו לעבוד בשקט" 

 צהאי טרונך נגה" לא לחשוש לדווח על טעיות " 

 שושי ישי" לעבוד לפי הנהלים  –לא לעגל פינות " 
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 משפטים נבחרים

" תהיה ערני לשינויים בתלונות המטופל"  

ציפי דמרי" לא להתעלם ממטופל שמתלונן ובאי שקט"  

"התיעוד עוזר למטפל הבא להבין טוב יותר ולשמור על הרצף הטיפולי"  

"לאפשר למטופל לשאול שאלות ולוודא שהבין את ההסבר"  "לפני כל מתן תרופה תמיד לשאול שוב על רגישות "  

 רבקה בן שבת" R  5בעת חלוקת תרופות עבדו לפי " 

 אורלי בן יהודה" תמיד לשאול שאלות  –אין שאלה שטותית " 

"אין ספק -יש ספק,ת /ה לא יודע/לא להתבייש לשאול כאת"   

 " התקבל בצד השני כמו שהתכוונת, תוודא שמה שאמרת" 

 סמיר מנסור" רעש מוביל לטעיות. השתדלו לעבוד בשקט" 

 צהאי טרונך נגה" לא לחשוש לדווח על טעיות " 

 שושי ישי" לעבוד לפי הנהלים  –לא לעגל פינות " 



13 

 משפטים נבחרים -אספנו את הרעיונות

"התייחס לכל תלונות המטופל כאילו נאמרו בפעם הראשונה"  

 שרה בוכמן"  לשאול ולברר –ההוראה למתן תרופה לא ברורה " 
 

 'כמיל פינץ" י תרופה אם היא לא מוכרת לך /תתןאל " 
 

 " להתייעץ עם מישהו וותיק" 

 סמדר גופמן" תמיד לבדוק שוב , לא לסמוך על אף אחד " 

 "  לבקש שמישהו יתלווה אליך כאשר את מבצעת משהו בפעם הראשונה

 ליזי מרקוביץ" להיעזר בחברי הצוות כאשר מתעוררת בעיה " 

" לא לעבוד אוטומט ! לחשוב "   

 תהילה יעיש" לעבוד נכון ובטוח  –לא להילחץ מהלחץ " 

 רינה פדורובסקי" כדי למנוע זיהומים נרכשים" נקי"לעבוד " 

נועה פריברג" תמיד לזהות מטופל גם אם מכירים אותו וטיפלנו בו יום לפני"  
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 משפטים נבחרים

"התייחס לכל תלונות המטופל כאילו נאמרו בפעם הראשונה"  

 שרה בוכמן"  לשאול ולברר –ההוראה למתן תרופה לא ברורה " 
 

 'כמיל פינץ" י תרופה אם היא לא מוכרת לך /תתןאל " 
 

 " להתייעץ עם מישהו וותיק" 

 סמדר גופמן" תמיד לבדוק שוב , לא לסמוך על אף אחד " 

 "  לבקש שמישהו יתלווה אליך כאשר את מבצעת משהו בפעם הראשונה

 ליזי מרקוביץ" להיעזר בחברי הצוות כאשר מתעוררת בעיה " 

" לא לעבוד אוטומט ! לחשוב "   

 תהילה יעיש" לעבוד נכון ובטוח  –לא להילחץ מהלחץ " 

 רינה פדורובסקי" כדי למנוע זיהומים נרכשים" נקי"לעבוד " 

נועה פריברג" תמיד לזהות מטופל גם אם מכירים אותו וטיפלנו בו יום לפני"  
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 הטיפול במטופל

" תהיה ערני לשינויים בתלונות המטופל"  

" לא להתעלם ממטופל שמתלונן ובאי שקט"  

"התייחס לכל תלונות המטופל כאילו נאמרו בפעם הראשונה"  

" תמיד לזהות מטופל גם אם מכירים אותו וטיפלנו בו יום לפני"  

"התיעוד עוזר למטפל הבא להבין טוב יותר ולשמור על הרצף הטיפולי"  

"לאפשר למטופל לשאול שאלות ולוודא שהבין את ההסבר"  
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 הטיפול במטופל

 "  תהיה ערני לשינויים בתלונות המטופל"

אחות ציפי דמרי" לא להתעלם ממטופל שמתלונן ובאי שקט"  

 "התייחס לכל תלונות המטופל כאילו נאמרו בפעם הראשונה"

"  תמיד לזהות מטופל גם אם מכירים אותו וטיפלנו בו יום לפני"

 אחות נועה פריברג

התיעוד עוזר למטפל הבא להבין טוב יותר ולשמור על הרצף  "

 "הטיפולי

 "לאפשר למטופל לשאול שאלות ולוודא שהבין את ההסבר"

 

"לפני כל מתן תרופה תמיד לשאול שוב על רגישות  "  
 

 "R  5בעת חלוקת תרופות עבדו לפי " 
 

"לשאול ולברר –ההוראה למתן תרופה לא ברורה "   
 

"י תרופה אם היא לא מוכרת לך /תתןאל "   
 

 

 

 

 טיפול תרופתי
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 הטיפול במטופל

" להתייעץ עם מישהו וותיק"   

" תמיד לבדוק שוב , לא לסמוך על אף אחד "   

"תמיד לשאול שאלות  –אין שאלה שטותית "   

" אין ספק -יש ספק,ת /ה לא יודע/לא להתבייש לשאול כאת"   

" לבקש שמישהו יתלווה אליך כאשר את מבצעת משהו בפעם הראשונה  

" התקבל בצד השני כמו שהתכוונת, תוודא שמה שאמרת"   

"להיעזר בחברי הצוות כאשר מתעוררת בעיה "   

 תקשורת ועבודת צוות
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 תרבות אירגונית

"רעש מוביל לטעיות. השתדלו לעבוד בשקט"   

" לא לעבוד אוטומט ! לחשוב "   

"לא לחשוש לדווח על טעיות "   

"לעבוד נכון ובטוח  –לא להילחץ מהלחץ "   

" לעבוד לפי הנהלים  –לא לעגל פינות "   

"כדי למנוע זיהומים נרכשים" נקי"לעבוד "   
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 כאן נכנסת החשיבה העיצובית
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 הגדרה -חשיבה עיצובית

. וחברתיים, תהליך חשיבה יצירתי המשתמש במתודולוגיה מעולם העיצוב ומעולמות עסקיים  

 

 

   שיטה מעשית ויצירתית לפתרון בעיות•

 

במקום בפתרון בעיה ( מצב עתידי משופר)מתחיל ביעד תהליך החשיבה  -זוהי צורת חשיבה מוכוונת פתרון•
 .ספציפית פתרונות אפשריים יתגלו במהלך התהליך

 

,   ללא הצבת גבולות , חשיבה עיצובית היא תהליך שכולל צבירה ובניה של רעיונות, שלא כמו חשיבה אנליטית•
 .סיעור מוחות
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 אמפטיה

01 

 רעיונות

02 

 הגדרה

03 

 אב טיפוס

04 

 בדיקה

05 

 כניסה לנעליו. הבנת הצרכים של המשתמש

 נטול שיפוטיות סיעור מוחות 

 הפיכת כל האינפורמציה והממצאים לתובנה ברורה

 .יצירת אב טיפוס של הרעיון במינימום השקעה

 בדיקה

 שלבים בחשיבה עיצובית

 שמה את האנשים במרכז

 מבוססת על אמפטיה

מגדירה מחדש את הבעיה אותה  

 רוצים לפתור

 תהליך מבוסס עשיה

בנויה על חשיבה 

 מסתעפת ומתכנסת
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איפה צריך 

להשקיע מאמץ  

כדי למנוע את  

 ?הטעות הבאה 

טיפול  
 במטופל

טיפול  
 תרופתי

תקשורת 
 ועבודת צוות

תרבות  
 אירגונית

 אב טיפוס
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 150*80 קאפהפוסטרים על  5הודפסו 

 הפוסטרים עברו בין המחלקות בכל שבוע

 

 :סוגים עיקריים  2

 צוות מטפל

 מנהל      + פרא רפואה 

 

 יחידות קטנות קיבלו העתק מודפס על פוסטר מוקטן

 

 (צוות הרפואה לא נכלל ) רשימה של אנשי צוות שאמורים לקחת חלק בהכשרה 

 

 

 

 השיטה
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26 



27 

חשיבה 
מסתעפת  
 ומתכנסת

 
 
 

ומה עכשיו 
??? 



28 

 :חסרון בתהליך 

 ספירה ידנית –עבודת נמלים 

 

 

 

 

 

 הפתקים נספרו  

??? החוזקותאבל מה   
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 בתהליך חוזקות

 הכשרה מהירה

 עניינית  

 מתאימה לכולם

 העלאתה את מודעות כנדרש

 

 מהנושא ונוצר שיח מעמיק תחת מגבלות הקורונה  " התלהבות " הייתה , אנשי הצוות שתפו פעולה 

 

 שיח בקבוצות קטנות מעלה את רמת הדיוק עוד יותר

 

 

 

 

 

...פייר   

 הופתעתי
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 חשיבה עיצובית זה התהליך

 חשיבה עיצובית זה לא 

 פתקים צבעוניים על לוח 

רק עוד כלי עבודה פתקים הם  



31 

63% 12% 

25% 

 סיעוד

 מנהל

 פרא רפואי

Contents פרא רפואי 

 תוצאות

 (N=618. )מאנשי הצוות לקחו חלק פעיל בתהליך 100%
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 תוצאות כלל המשיבים

 

 השיבו  ? לשאלה היכן להשקיע מאמץ בכדי למנוע את הטעות הבאה  

35% 27% 14% 24% 

 טיפול תרופתי טיפול במטופל תרבות אירגונית תקשורת ועובדת צוות
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 לפי סקטורים –תוצאות 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

 רפואי-פרא סיעוד מנהל

 טיפול תרופתי

 תרבות אירגונית

 תקשורת ועבודת צוות  

 הטיפול במטופל

70% 

31% 

41% 
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  תקשורת

 תוצאות לפי תחום קליני

 קטגוריה % קליני תחום

 טיפול במטופל 37% שרות אמבולטורי

 טיפול במטופל 39% חדרי ניתוח

 טיפול במטופל 33% לטיפול נמרץ יחידות

 טיפול תרופתי 32% מחלקות כירורגיות

 טיפול תרופתי 36% מחלקות פנימיות

 תרבות אירגוני 41% פרא רפואי

 תקשורת ועבודת צוות 70% מנהל
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 מסקנות והמלצות

 באמצעות חשיבה עיצובית אפשר להגדיר את הבעיה טוב יותר1.

במהירות  חשיבה מחוץ לקופסה סייעה להכשיר מספר גדול של אנשי צוות הטרוגניים2.
 (  המטרה הושגה ) ובאפקטיביות  

יש להתאים התערבות לכל תחום קליני על פי התוצאות בשילוב תקשורת ועבודת צוות  3.
 .עשויה למנוע את הטעות הבאה,התערבות ממוקדת 
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חכמת  
 ההמון

חשיבה  
 עיצובית

PDCA 

אז מה יצא "
"  ?לי מזה

 מודל אמילי
 

WIIFM - 
What's in it 

for me?  

אני מציגה 

 בכנס 
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Crowd Wisdom 
& 

design thinking 
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 שותפות לדרך

אחות ביחידה לניהול סיכונים –אנה ריסמן   

גרפיקאית בבית החולים  –קרין וקנין   
 מוכשרות 

 ולהנהלת בית החולים 
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מוזמנים  
לנסות 
 בעצמכם

שווה  
לנסות  
מקסימ
ום זה 
.יצליח  


