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הכנס השנתי השישי 
של החברה הישראלית לבטיחות הטיפול 
וניהול סיכונים ברפואה )נסב”ר(

3.11.2021
מלון דניאל, הרצליה
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התכנסות ורישום  08:30 - 07:45

פתיחה  08:45 - 08:30
פרופ’ עמי פישמן  

ברכות  09:00 - 08:45
פרופ’ נחמן אש, מנכ״ל משרד הבריאות  

מושב ראשון:
גישות חדשות בהדרכה ולמידה של בטיחות הטיפול
יו״ר: ד״ר אורלי מנור, מכבי - שרותי  בריאות, 
ד״ר מוחמד מוראד, כללית - שרותי בריאות

חשיפה ראשונה של ניירות העמדה של נסב”ר  09:15 - 09:00
נטעלי גולדפרב, פרופ’ אמיתי זיו, ד”ר אריק סיטון    

קורס לבטיחות הטיפול בביה”ס למקצועות הרפואה של הר”י   09:25 - 09:15
עו”ד לימור כהן אשכנזי, היחידה לניהול סיכונים ב״ענבל״  

  Theator: Surgical Intelligence for Actionable Routine Review  09:35 - 09:25
  and Analysis of Intraoperative Surgical Footage  

Theator ,ד”ר תמיר וולף  

 PROMPT (Practical Obstetrics Multi-Professional Training(  09:45 - 09:35
ד”ר ראובן קידר, ד״ר יעל גולדברג, מרכז רפואי כרמל  

חדר בריחה: סימולציה רב תחומית לזיהוי אירועים חריגים במלר”ד    09:55 - 09:45
ילדים  

ד”ר טלי קפואה, מוריה רוזנברג, מאיה ארנון, אפרת פרץ, ד”ר חגית פדובה,   
ד”ר אילת רמון   

מ.ט.ס - המרכז לטכנולוגיה וסימולציה, המרכז הרפואי תל אביב ע”ש סוראסקי  

הטמעת מערכת להדרכה מותאמת אישית לקראת תהליך הרדמה    10:05 - 09:55
לילדים המועמדים לניתוח במרכז הרפואי ת”א ע”ש סוראסקי: אנליזה    
של תוצאות השימוש במערכת ודיון בהשפעתה על תהליך ההסכמה    

מדעת  
ד”ר אורית נוידרפר, ד”ר חגית פדובה, סיגל רביע, ד”ר איציק סיני, ירון קונלי,    
ד”ר רוני לוטן, ד”ר אמיר בקר, דן רולס, חברת GistMD, המרכז הרפואי תל    

אביב ע”ש סוראסקי  
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מה לדעתך ימנע את הטעות הבאה? העלאת מודעות בקרב עובדים    10:15 - 10:05
בתקופת הקורונה באמצעות חכמת ההמון וחשיבה עיצובית  

design thinking  
מיטב מוזס עודני, אנה ריסמן, ציפי דמרי, פרופ’ עמי פישמן, ד”ר איתן חבר  

בית חולים השרון - מרכז רפואי רבין  

PROMS - Patient Reported Outcomes Measures  יישום במכבי   10:25 - 10:15
עדנה בר-רצון, מכבי שרותי  בריאות  

הפסקה  11:15 - 10:30

מושב שני: 
עבודות משלנו )10 דקות לכל מצגת)

יו״ר: ד״ר יהודית לפינסקי, מאוחדת - שרותי בריאות, 
עו״ד אלונה סיגלר הרכבי

הערכת איכות ובטיחות בתהליך העברת מטופל- משכי זמן בקבלת    11:25 - 11:15
מטופל מורכב אל היחידה לטיפול נמרץ  

ד”ר בשקין אסנת, נשיא ויקי, יבגני צרנוגוז, קלצקיה ויקטוריה, אלמוג הלל, ד”ר    
יעקבסון דניאל, מרכז רפואי ברזילי, המכללה האקדמית אשקלון  

“למידה תחת אש”: הפקת לקחים במהלך מבצע חיסוני קורונה, לשיפור    11:35 - 11:25
מידי  של תהליכי עבודה  

ד”ר אריק ברודה, ד”ר אורלי מנור, איריס לוי, ד”ר יוסי טל, תמר אלקלעי, ליאור    
שירי,  רחל פיש, הדס זורבצ’י, ג’ני אגסי, ד”ר ענת עקה זוהר  

מכבי שירותי בריאות    

לטעות ולתהות  11:45 - 11:35
מוריה רוזנברג, מאיה ארנון, ד״ר טלי קפואה, אפרת פרץ, ראיסה גבנטמכר, יפה                              
לילייב, סיגל רביע, שני וייס, אורטל ביטן, נטע פור אייזנברג, ד״ר חגית פדובה.                              

מ.ט.ס- המרכז לטכנולוגיה וסימולציה , איכילוב  

סיכונים והזדמנויות בשירותי רפואה ראשונית מרחוק - עמדות רופאי    11:55 - 11:45
הקהילה  

ד”ר אביבית גולן כהן, ד”ר עתליה תובל, תלמה פאר , ד”ר יבגני מרזון,   
ד”ר אילן גרין, פרופ’ שלמה וינקר, ד”ר אירית צ’ודנר, ד”ר יוסי טל  

לאומית שירותי בריאות  
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שאלה אחת - הרבה תשובות - ש.א.ל. )שאלה אחת לשבוע). קידום    12:05 - 11:55
בטיחות הטיפול ע”י קידום ידע מקצועי  

אורי בן-שטרית, רמי מקוב, ד”ר יוסי טל, חברת מוראינסייד  

שימוש בשיטת ה-FMEA לזיהוי כשלים פוטנציאליים בחדר המיון    12:15 - 12:05
במהלך  COVID -19 בבית חולים פסיכיאטרי  

שרון גור אריה )MHA(, פרופ’ שלמה מנדלוביץ, פרופ’ רחלי מגנזי   
המחלקה לניהול מערכות בריאות, אוניברסיטת בר-אילן, המרכז הרפואי     

לבריאות הנפש שלוותה  

מושב שלישי:
ניהול סיכונים בעת משבר עתידי 

יו״ר: ד״ר מיקי הלברטל, מרכז רפואי רמב״ם

מה למדנו מהסקר של נסב”ר  12:30 - 12:20
ד”ר יוסי טל  

case study: השריפה בבי”ח איתנים  12:40 - 12:30
ד”ר גדי לובין, בי”ח איתנים  

פאנל: מה עלינו לעשות כדי להתעורר מחר בבוקר ולא אתמול  13:30 - 12:40
מנחה פרופ׳ עמי פישמן  

משתתפים:   
גיורא איילנד )אלוף מיֹל(,   

ד”ר אסנת קורח לב-ציון )מרכז רפואי שמיר(,  
פרופ’ ירון ניב )משרד הבריאות(,   

)WHO(  ד”ר דורית ניצן  

מסע בעקבות האסונות הגדולים של נאס”א: תובנות לניהול סיכונים  14:10 - 13:30
 )M4T(  יוסי זמרי  

סיכום תובנות של נסב”ר לקראת משבר עתידי  14:30 - 14:10
דיון עם משתתפי הפאנל  

ארוחת צהרים   
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אבסטרקטים שמוצגים כפוסטרים

פרויקט מפה אסטרטגית ברשת המרכזים הרפואיים הממשלתיים       1
ענבל ירקוני, ריטה ברשי, אדר שץ, לילית פרבר גולשני  
חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים, משרד הבריאות  

Basic ventilation support for novel trainees during COVID-19 outbreak:   
A narrative report  
Yarden Sela1, Carolyn F Weiniger2, Maya Arnon1, Orly Bisker Kassif1, 
Isaac Brzezinski Sinai2, Shahar Shalev2, Yael Lichter3, Orly Barak4, 
Haim Matzkin1, Netta Pur-Eisenberg1, Tali Capua1,5   
1 Medical Technology and Simulation Center, Tel Aviv Sourasky Medical  
Center, Tel Aviv, Israel, affiliated to Ministry of Health; 2 Department of 
Anesthesia, Tel Aviv Sourasky Medical Center, Tel Aviv, Israel, affiliated 
to the Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel; 3 
Department of Intensive Care, Tel Aviv Sourasky Medical Center, Tel Aviv,  
Israel, affiliated to the Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University, 
Tel Aviv, Israel; 4 Department of Geriatrics, Tel Aviv Sourasky Medical 
Center, Tel Aviv, Israel, affiliated to the Sackler Faculty of Medicine, 
Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel; 5 Pediatric Emergency Medicine, 
Dana-Dwek Children’s Hospital, Tel Aviv, Israel, affiliated to the Sackler 
Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel

התפתחות המלר”ד: בדיקת שיטות מעורבות ויזואלית, מנקודת מבט האחיות על    .3
המרחב  הפיזי המתפתח של המלר”ד והשפעתה על בטיחות ואיכות הטיפול  

פיינבלט דינה1, כהן ורד1, פריימן שרה1, לייבל מירה2, נסימוב איליה2  
1משרד אחות ראשית, 2מלר”ד כללי, המרכז הרפואי הלל יפה, חדרה    

 
למה מי שאל ? מה פשר הקשר- תקשורת מטפל מטופל במחלקות הקורונה    4 
מיטב מוזס עודני,  שותפים לעבודה : שושי ישי , ציפי דמרי , זהבה יונס גלאי,     

אתיה חמילבסקי  
בית חולים השרון קמפוס גולדה מרכז רפואי רבין שירותי בריאות כללית  

2
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מטופל עם דבקות נמוכה בטיפול   .5
  ד”ר בריף אילנה- רופאת מרחב התקווה, אחראית ניהול סיכונים מחוזית, רופאת ילדים,  
מאוחדת, גב’ מאיה שלומי- אחות מרכזת תחום ניהול סיכונים מחוז מרכז, מאוחדת  
עו”ד איילת לרר לבנון- יועמ”ש המערך לניהול סיכונים ובטיחות הטיפול הלשכה     

המשפטית,  מאוחדת; ד”ר מנואל כץ- מנהל המערך ניהול סיכונים ובטיחות הטיפול,  אגף    
רפואה ראשונית ואיכות,  חטיבת הרפואה, מאוחדת  

“מתאם העברות בשטחי קורונה”-  אח מתאם העברת מטופלים מורכבים במתאר     .6
קורונה  

  מיטב מוזס עודני, איברהים אבו זמירו, ציפי דמרי תמי געש, דר’ איתן חבר
בית חולים השרון קמפוס גולדה מרכז רפואי רבין שירותי בריאות כללית  

הכי טוב בבית -  סימולציה  ״ home made” - צורך קיומי בתקופת הקורונה   .7
  מיטב מוזס עודני, שותפים לעבודה: אנה ריסמן, ציפי דמרי, נועה בן נון, 
אנה קריימרמן, אבי בקשט, דר’ ריאד מג’אדלה, מלי ברטל, ילנה קומשביץ.  

בית חולים השרון קמפוס גולדה מרכז רפואי רבין שירותי בריאות כללית  

השפעה של אחיות המרכזות הדרכה פרטנית ויזומה על שביעות רצון המטופלים     .8
ותפיסותיהם על איכות הטיפול ותחושת הביטחון   

שרה בדש;1 שרה פריימן; 1 אירנה זקינוב2 ; אינה פורמן2 ; ורוניקה סטרוינסקי3 ;   
אחמד שלבי3  

1: משרד אחות ראשית, 2: כירורגית א’, 3: כירורגית ב’, המרכז הרפואי הלל יפה  

צמצום טעויות ברישום הוראות רפואיות   .9
ד”ר ז’לודקוב, יו’’ר ועדה תיק קליני, יו’’ר ועדת תרופות, גב’ מרינה גיבורגיזוב, מנהלת איכות,    

בטיחות הטיפול וניהול סיכונים  

יישום מודל 6 כובעי החשיבה  להתמודדות עם דילמות של סירוב לטיפול  10
עו”ד ליאת קיסר גרשט  

המצפן המדיקו-לגאלי - הדרכה, ליווי וייעוץ משפטי לשיפור איכות הרפואה  

הגוף שלי ברשותי?! על חיסון קטינים כנגד קורונה בניגוד לדעת הורה אפוטרופוס    11
עו”ד ליאת קיסר גרשט  

המצפן המדיקו-לגאלי - הדרכה, ליווי וייעוץ משפטי לשיפור איכות הרפואה  

סבבי בטיחות במרפאות כללית סמייל, כאמצעי לקדום בטיחות הטיפול   12
ד”ר עופר כהן 1, ד”ר חגי סלוצקי 1, ד”ר אוה-סהר לאור2, ד”ר יוסי טל 1  

1 ש.ל.ה - כללית סמייל: 2 כללית שירותי בריאות  
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הערכת חווית הקורבן השני וכלי תמיכה )SVEST ) במרכז הרפואי הלל יפה-ממצאי     13
פיילוט  

ד”ר שלומית צוקרמן עו”ד וד”ר נמרוד גולדשמיד   
ד”ר שלומית צוקרמן עו”ד1,  ד”ר נמרוד גולדשמיד2, גב’ סוזי זאבי2,  גב’ ישראלה דגן2,    

גב’ יעל מלמד2   
1 היחידה לניהול סיכונים בענבל  
2 המרכז הרפואי הלל יפה   

תפיסות וידע של צוות סיעודי לגבי רחצה יבשה במיטה למניעת זיהומים בצנתר    14
מרכזי  בהשוואה לרחצה מסורתית   

מוחסין אסיל1, ביטון פני1, ליברשטיין גדי1, קפליצר בת חן1, אבו הדבה ראזי1,   
גרשמן רומן1, שרה פריימן2  

1: היחידה לטיפול נמרץ כללי; 2: משרד אחות ראשית  

תפיסות קלינאים ומנהלי סיכונים את הגדרת אירועי ׳ בל יקרה’ בחדר ניתוח  15
דנה ארד 1,2  ד”ר עדי פינקלשטיין 3, ד”ר רונן רוזנבלום 4, פרופ’ רחלי מגנזי 1  
1 התכנית למנהל מערכות בריאות, הפקולטה לניהול, אוניברסיטת בר אילן  
2 המערך לבטיחות הטיפול, אגף איכות ובטיחות הטיפול, משרד הבריאות   
3 המחלקה לסיעוד, הפקולטה למדעי החיים והבריאות, המרכז האקדמי לב  

Harvard Medical School Brigham and Women’s Hospital, Boston, MA, USA 4  

בחינת אתגרי בטיחות המטפל והמטופל בעת פנדמיה  16
ד”ר אפרת קדמי שחר, דנה ארד, פרופ’ ירון ניב, ד”ר עידו מורג, ד”ר איליה קגן  

המערך לבטיחות הטיפול, משרד הבריאות החוג לסיעוד והחוג להנדסת תעשייה וניהול,    
אוניברסיטת תל אביב  

אירועים מיוחדים בישראל לפני ובמהלך מגפת ה-COVID-19: תמונת מצב     17
בישראל  

דנה ארד1, ד״ר איליה קגן2, ד”ר יוסי טל1 ריקי אהרוני1, פרופ’ ירון ניב1  
1המערך לבטיחות הטיפול, אגף איכות ובטיחות הטיפול, משרד הבריאות  

2החוג לסיעוד, אוניברסיטת תל אביב  

פיתוח הכשרה מקוונת לצוותים המטפלים בחולי COVID 19 :שינוי מודל     18
ההכשרה כתגובה  למשבר  

דנה ארד, מירי סגל, פרופ’ ירון ניב, המערך לבטיחות הטיפול, אגף בכיר לאיכות ובטיחות    
אגף ההדרכה, משרד הבריאות  הטיפול, משרד הבריאות   



החברה המארגנת:


