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 הציבור לבריאות ספר בית סמינר
 

 18:00-20:00 בשעות 21/6/2017' ד ביום יתקיים
 

 סאקלר ש"ע לרפואה הפקולטה, מרבאום באולם
 

 החוג לבריאות תעסוקתית הרצאה מטעם -19:00-18:00
 

 מורגעידו ד"ר  :מרצה
 להנדסת תעשייה וניהול, מכללת שנקר להנדסה ועיצוב המחלקה

 
 מה זה, מדוע וכיצד? -הנדסת אנוש במערכות רפואיות :ההרצאה נושא

 
20:00-19:00 

 

 ספי מנדלוביץ'ד"ר  :מרצה
 ם-ראש מטה מנכ"ל משרד הבריאות, י

 
אסטרטגית משרד הבריאות לשנים  -המטופל במרכז :ההרצאה נושא

 הקרובות
 

 , בברכה
 
 , החוג לאפידמיולוגיה ורפואה מונעתערן קופל ר"ד

  סמינריםה אחראי
  :מיילאב או 03-6408572: טלפון. ריאן הנאא' לגב לפנות ניתן נוסף למידע

 rayyan@mail.tau.ac.il 
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 מורג ודעיד"ר 

 המחלקה להנדסת תעשייה וניהול, מכללת שנקר להנדסה ועיצוב

 

 ?וכיצד מדוע ,מזה - רפואיות במערכות אנוש הנדסת
 

 מטופלים היפגעות :המודרנית הרפואה של קשה בבעיה מתמודדת אנוש הנדסת בכיצד יעסוק הסמינר
 תוך עבודה כסביבת הרפואית המערכת של בתכנונה בסיסיים מליקויים הנובעות ותקלות טעויות מחמת
 .הרפואי הצוות של והתגובה הקשב יכולת מגבלות של הבנה חוסר

 עיצוב לצורך ,האדם ויכולות מגבלות אודות מדעי ידע המיישמת תחומית-רב גישה על מבוססת זו הנדסה
 .ובטוח יעיל לביצוע עבודה ונהלי משימות ,מערכות ,מכונות ,מכשירים ,כלים

 היכולת ,שהערנות ההבנה עצם .הלילה באמצע למטופל תרופה להקצאת הנדרשת אחות ,לדוגמא
 ,דעת הסחות המונעים עבודה נהלי יצירת מצריך ,זו בשעה פחותים שלה ההחלטות וקבלת ,החושית

 .ברורה הבחנה עם תרופות של באריזות ושימוש מינונים של המרות לביצוע מתאימים כלים
 שונים במחקרים ליישומה ודוגמאות הרפואית המערכת לבחינת כגישה האנוש הנדסת תוצג בסמינר
 .זו במערכת חריגים ואירועים טעויות בהקטנת שעסקו

 וסביבות תהליכים של בבחינה שעוסק ,וניהול תעשייה מהנדס ,מורג עידו ר"ד ידי על יינתן הסמינר
 .המטופל בטיחות שיפור לטובת תעשייה הנדסת של כלים בעזרת רפואיות
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 דלוביץ'ד"ר ספי מנ

 ם-ראש מטה מנכ"ל משרד הבריאות, י

 

   Patient centered medicine –"מטופל במרכז" 

גישת המטופל במרכז מהווה שינוי מהותי בהבנת התפקיד של מערכת הבריאות, בתחומי  :רקע

אחריותה ובמבנה הארגוני שלה. במילים אחרות, גישת המטופל במרכז מבקשת להרחיב את האופן 

 בו אנו מבינים כיום את המושג של "טיפול רפואי איכותי". 

ישה הקונבציונאלית הנהוגה, כמו גם את בניסיון להבין כיצד גישת המטופל במרכז נבדלת מהג
השינויים הערכיים, המבניים והמקצועיים שהטמעתה במערכת מחייבת, ביצענו לימוד שיטתי של 

יסודות מרכזיים  4השנים האחרונות. תהליך מחקרי זה אפשר לנו לחלץ  20-הספרות הרלוונטית מ
שת המטופל במרכז מנסה לקדם: שלוכדים את הבסיס הרעיוני של תפיסת הטיפול החדשה אותה גי

 .וטיפול מסונכרן טיפול משתף, טיפול מותאם, טיפול שלם

צרכים  3-גישת המטופל במרכז נועדה לתת מענה למצביעה על כך ש הספרות המדעית :הצורך
 :של מערכות בריאות מודרניות עיקריים

ההופכת  תומורבידי: שיפור האפקטיביות של הטיפול בתחלואה מורכבת )מולטי צורך קליני א' .א
 ;(ההאוכלוסיישכיחה יותר עם הזדקנות להיות 

: מניעת טעויות הגורמות לסבל, תחלואה ותמותה בני מניעה, ונגרמות על ידי צורך קליני ב' .ב
 ;כשלי סנכרון ורצף

: כשלים בסנכרון, רצף ותקשורת עם מטופלים מייצרים עלויות כלכליות בנות מניעה צורך כלכלי .ג
חוזרים(. עם גידול האוכלוסייה, צורך לעשות יותר עם פחות משאבים מייצר )כגון אשפוזים 

 .הכרח בהתייעלות שאינה באה על חשבון איכות הטיפול

יישום של מודלים השאובים מגישת המטופל , אכן, כי המראגוף הראיות המצטבר מהמחקר המדעי 
די צמצום תחלואה, ימי אשפוז במרכז משפר תוצאות קליניות, תוצאות איכות חיים וחוסך כסף על י

 ואשפוזים חוזרים. 

 במקביל לצרכים אלו, אשר עולים באופן ברור בספרות המדעית, התמקצעות הרפואה .ד
מעלה יותר מאי פעם את הצורך הערכי  –המודרנית בשילוב עם תהליכים חברתיים נוספים 

ביצירת תשתית  צורך שביצירת רפואה אנושית יותר. לצורך כך, אין די בשינוי תפיסה, כי אם
 מבנית וארגונית המאפשרת זאת. 

המשתקפים  -תכנון וביצוע תכנית לאומית, אשר כוללת בתוכה עשרות מהלכי משנה  הפתרון:
 בתכנית האסטרטגית של משרד הבריאות. מהלכים אלו באים לידי ביטוי בארבעה צירים עיקריים:

 
 למערכת;א. בנייה ושיפור של כלל הממשקים בין המטופל 

 ב. בניית סביבת עבודה המאפשרת למטפל לשים את המטופל במרכז;

 ג. בניית והאצת מהלכים באוכלוסיות ממוקדות;

 ד. בניית תשתית ידע ומדידה

ייסקר הרקע המדעי לרפורמה, תינתן הרחבה לעקרונות הגישה ויושם דגש על  במסגרת ההרצאה
והקהילה, בניית מודל תמרץ לבית החולים תר: ההטמעה של תכנית הכוללת בין הי תאסטרטגיי

הטמעת סט סטנדרטים לכלל גופי הבריאות, תהליכים מחשוביים נרחבים במערכת, העלאת השיח 
 בנושא ועוד. 


