
 
 

 

 תשפ"א' א  סמסטר –בסיסי מקוון  –קורס ניהול סיכונים ובטיחות הטיפול 

 TAUהמרכז ללימודי המשך ברפואה 

 ד"ר יוסי טל, פרופ' ירון ניב, ד"ר אורלי מנור מרכזי הקורס:

 

ידע  אנשי מערכת הבריאותלכל להקנות קורס בסיסי מקוון בניהול סיכונים ובטיחות הטיפול, מיועד 

להשתלב בקורס ניהול  םהמעוניינילהוות הכנה לסטודנטים כמו כן, נועד הקורס . בתחוםבסיסי 

לאחר מעבר קורס ההכנה,  .בשנת לימודים תשפ"בסיכונים ובטיחות הטיפול למתקדמים, שייפתח 

 ות בקורס למתקדמים.יתבקשו המועמדים לעבור מבחן על החומר בקורס המקוון, כתנאי להשתלב

תרגילים אישיים שיבדקו ע"י מרכזי הקורס והסטודנטים יקבלו עליהם  4 שיעורים, 10בקורס המקוון 

  וכן מקראה ובה מאמרי יסוד בתחום. משוב

   לאף גורם מחוץ לקורס.את חומרי הלימוד בקורס הסטודנטים אינם רשאים להעביר 

 

 מבוא למבוא - 1שיעור מקוון 

 בטיחות, איכות וניהול סיכונים א. 

 הבנת מושגי היסוד –ב. תרגיל אישי       

 

 מבוא לניהול סיכונים ובטיחות הטיפול - 2שיעור מקוון 

 סרטון -  ד"ר יוסי טל – א. המוטיבציה לעסוק בניהול סיכונים

 סרטון -  ד"ר יוסי טל -ב. ההיסטוריה של ניהול סיכונים

 סרטון -  ד"ר יוסי טל – ג. התפתחות ניהול סיכונים בישראל

 

 מושגי יסוד ועקרונות ניהול סיכונים - 3שיעור מקוון 

  מהו סיכון ומהו אירוע חריג? .א

 לומדה  -עקרונות ניהול סיכונים ובטיחות הטיפול ב. 

 

 הנחות יסוד של ניהול סיכונים, דיווח וטיפול באירועים חריגים - 4שיעור מקוון 

  סרטון  -ד"ר אורלי מנור – א. הנחות בסיסיות של ניהול סיכונים ובטיחות הטיפול
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  סרטון -ד"ר אורלי מנור  – ב. דיווח אירועים חריגים

  סרטון -ד"ר אורלי מנור  – ג. טיפול באירועים חריגים : מניהול אירוע עד משוב

 ם ד. היקף הדיווח על אירועים חריגי

 תחקיר אירוע חריג - 5שיעור מקוון 

  RCA – Root Cause Analysisאפקטיביות של א.  

 כל סטודנט יגיש את התרגיל ויקבל משוב אישי -ב. תרגיל אישי 

 

 ובטיחות הטיפול מודלים בתחום ניהול סיכונים - 6שיעור מקוון 

 מודלים בתחום ניהול סיכונים ובטיחות הטיפול  3 א. 

    כל סטודנט יגיש את התרגיל ויקבל  –"הדיווח של ד"ר לבבי"  -  5M –תרגיל מודלים ב. 

 משוב אישי

 

 תיאורי מקרה ללמידהכתיבת  - 7שיעור מקוון 

 א. עקרונות כתיבת תיאור מקרה ללמידה 

  א' -דוגמאות לתיאור מקרה ב. 

  ב' -דוגמה לתיאור מקרה ג. 

כל סטודנט יגיש את התרגיל ויקבל      -כתיבת תיאור אירוע ללמידה  –ד. תרגיל אישי 

 משוב     אישי

 

 היבטים משפטיים -8שיעור מקוון 

 סרטון -  עו"ד שלי החנוכי  -א. הצעת חוק זכויות החולה 

 סרטון - עו"ד שלי החנוכי  -ב. מבוא לחוק זכויות החולה 

 סרטון -עו"ד שלי החנוכי  -. סכום חוק זכויות החולה ג

 1996   -. נוסח חוק זכויות החולה ד

 סרטון - קישור לאתר אינטרנט -עו"ד שלי החנוכי -חוק זכויות החולה ה. 

 

 חשיבותה של רשומה רפואית - 9שיעור מקוון 

 של רשומה רפואית חשיבותה 
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 סבבי בטיחות במוסד רפואי - 10שיעור מקוון 

 סבבי בטיחות בבתי חולים ממשלתיים  –. חוזר משה"ב א

  . סבבי בטיחות במכוני פיזיותרפיה במכבי )דוגמה(ב

  . עקרונות ויישום סבב בטיחות במוסד רפואי )אנגלית(ג
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 ובטיחות הטיפול  סיכום קורס ניהול סיכוניםלמועדים מוגדרים  2 - מקוון במבחן 
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