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ניירות עמדה מתפרסמים ככלי עזר לאנשי צוות רפואי ואינם באים במקום שיקול דעתם בכל מצב נתון

תודה לד"ר נעמי יוספסברג, דניאל בן שושן ועו"ד לימור לאופר פרץ 
על איסוף המידע מהעולם וסיוע בכתיבת נייר עמדה זה
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רקע
פרסום דו"ח המחקר "לטעות זה אנושי" ע"י ה- Institute of Medicine )ארה"ב( ב- 1999 1, היווה נקודת ציון משמעותית 
שבעקבותיה התפתחה ברחבי העולם עשייה שיטתית לקידום בטיחות הטיפול. ארגון הבריאות העולמי )WHO( השיק 
ב- 2004 את "הברית העולמית לבטיחות המטופל" )World Alliance for Patient Safety(, ומאז ממשיך לפתח כלים 

ואסטרטגיות מבוססי-מחקר לשיפור בטיחות הטיפול.

"החברה הישראלית לבטיחות הטיפול וניהול סיכונים ברפואה" )נסב"ר( נוסדה בשנת 2017 ומטרתה לקדם תרבות 
של בטיחות הטיפול במערכת הבריאות בישראל תוך שיתוף פעולה של כלל הגורמים במערכת. בנסב"ר חברים אנשי 
צוות ומנהלים )רפואה, סיעוד וכלל מקצועות הבריאות( מהקהילה ובתי החולים, נציגי משרד הבריאות, חברות הביטוח, 
בטיחות  תרבות  בה  סביבה  ולטפח  לייצור  הבריאות  ארגוני  כל  הינה, שעל  נסב"ר  היסוד של  הנחת  ועוד.  משפטנים 

הטיפול תהווה חלק מה-ד.נ.א. הארגוני. 

אבחנה בין חינוך להדרכה בבטיחות הטיפול:

חינוך - הקניית הרגלי התנהגות מבוססי ערכים כגון: אחריותיות, עבודת צוות ומקצועיות. 

הדרכה - הקניית ידע ומיומנויות בתחום בטיחות הטיפול.

הנחת העבודה היא כי בתי הספר לרפואה, סיעוד וכלל מקצועות הבריאות והארגונים הרפואיים תופסים את תפקידם 
כגורמים מחנכים בנוסף, לתפקידם כמכשירים וכמקנים ידע ומיומנויות. 

נייר עמדה זה נועד להדגיש את חשיבות החינוך וההדרכה בתחום בטיחות הטיפול, ולהמליץ על אבני יסוד להכשרת 
הצוות במערכת הבריאות בשלבים השונים:

•  בשלב הלימודים בבתי הספר לרפואה, סיעוד וכלל מקצועות הבריאות
בשלב קליטת עובד חדש לארגון   •

שמירת כשירות במהלך שנות העבודה בארגון   •
הידע של מושגים הקשורים  בנושא, הראו שיפור ברמת  ותכניות הדרכה  חינוך  מחקרים שבדקו את ההשפעה של 
בבטיחות הטיפול, שיפור בעמדות הצוות ביחס לתרבות הבטיחות, וכפועל יוצא שיפור בתהליכים ותוצאים של בטיחות 

הטיפול ואיכותו. 2-3 

בתכניות  הטיפול  לבטיחות  הכשרה  שילבו  בעולם,  מהמובילים  הבריאות,  מקצועות  וכלל  סיעוד  לרפואה,  ספר  בתי 
ומחויבות עתידית לבטיחות  ובתפיסה של הלומדים, פיתוח חשיבה מערכתית  והראו שיפור בידע  הלימודים שלהם 

המטופלים. 4-7 

שילוב של חינוך והדרכה בשלושת השלבים הנ"ל יאפשר אימוץ והטמעה של תרבות בטיחות על ידי פיתוח תהליכי 
עבודה בטיחותיים יותר ומודעות של אנשי צוות לחשיבות בטיחות הטיפול, דבר שיוביל לצמצום טעויות רפואיות.

חינוך לבטיחות הטיפול
לכל מוסד וארגון רפואי יש תפקיד חינוכי מכריע בהשגת המטרות הללו תוך מיקוד בארבעה מישורים עיקריים:

חינוך לאחריות אישית: חינוך איש הצוות למקצועיות ולעבודה על פי סטנדרטים מקובלים, תוך אימוץ התנהגויות   •
והרגלים המקדמים את בטיחות הטיפול.

חינוך לאחריות הדדית: חינוך לשותפות ולעבודת צוות כערך ארגוני.   •
חינוך לסביבת עבודה משתנה: חינוך של אנשי הצוות להסתגלות לסביבת עבודה משתנה ולאימוץ חדשנות והכנסת   •

טכנולוגיות.
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חינוך לתרבות ארגונית: טיפוח ערכים משותפים ומחויבות של כל הסקטורים, להבטיח בראש ובראשונה טיפול   •
בטוח למטופל, בתרבות ארגונית המבוססת על דיווח, על למידה, על הפקת לקחים ועל שקיפות. 

הכשרה ותכנית לימודים בבטיחות הטיפול
לכל מוסד וארגון רפואי יש תפקיד מרכזי בהכשרת עובדיו לבטיחות הטיפול. על הארגון להתאים את מערך ההדרכה 

לתחום בטיחות הטיפול.

1. שלב הלימודים בבתי הספר לרפואה, סיעוד וכלל מקצועות הבריאות
נסב"ר ממליצה על גיבוש והטמעה של תכנית לימודים בנושא בטיחות הטיפול וניהול סיכונים ברפואה, בקוריקולום   •

של בתי הספר והמוסדות האקדמיים השונים. 

לדרג הבכיר יש תפקיד מרכזי בשילוב התחום החשוב של בטיחות הטיפול בתכנית הלימודים ולכן, מומלץ לקדם את   •
ההסברה אודות חשיבות התחום בקרב הדיקנים, ראשי ומנהלי בתי הספר וחברי הסגל המוביל במוסדות השונים. 

ארגון הבריאות העולמי מציע תוכניות ליבה בבטיחות הטיפול לבתי ספר לרפואה, סיעוד וכלל מקצועות הבריאות,   •
נסב"ר ממליצה להתאים את  א׳(.  )נספח  כולל מגוון דרכים פדגוגיות שניתנות להתאמה בכל מדינה לפי צרכיה 

התוכניות הללו לתכנית הלימודים במוסדות הלימודים וההכשרה בישראל. 

תכנית הלימודים בנושאי הליבה של עולם בטיחות הטיפול וניהול סיכונים תתמקד ב:  •
מבוא לניהול סיכונים ובטיחות הטיפול ברפואה - מושגי יסוד  ◄  

הגורם האנושי וסביבת העבודה  ◄  

למידה והפקת לקחים   ◄  

גילוי נאות ושקיפות   ◄  

תקשורת ורצף טיפולי   ◄ 

סוגיות מדיקו-לגאליות, חוק זכויות החולה - הסכמה מדעת רשומה רפואית וכדומה  ◄  

שלב קליטת עובד חדש לארגון   .2
נסב"ר ממליצה שכל איש צוות יעבור הכשרה בבטיחות הטיפול תוך שלושה חודשים ממועד תחילת העסקתו על   •

פי הנחיות משרד הבריאות והארגון.

תכנית ההכשרה תתמקד בנושאי הליבה של עולם בטיחות הטיפול וניהול סיכונים:  •
נוהלי דיווח על אירוע חריג  ◄  

היכרות עם נהלי הארגון בתחום בטיחות הטיפול  ◄  

הכשרות והסמכות רלוונטיות לתפקיד  ◄  
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3. שמירת כשירות במהלך שנות העבודה בארגון 
נסב"ר ממליצה שכל איש צוות יעבור הכשרה בבטיחות הטיפול אחת לשנתיים.  •

באחריות המוסדות והארגונים הרפואיים להמשיך לשמר ולשפר את הידע והמיומנויות של אנשי הצוות בתחום   •
בטיחות הטיפול. ההעשרה המקצועית בנושא תבוצע ישירות על ידי המוסד / הארגון הרפואי או באמצעות גורמים 

מקצועיים חיצוניים. 

התכנית תתמקד בנושאי הליבה של עולם בטיחות הטיפול וניהול סיכונים:  •
דיווח, למידה והפקת לקחים מאירועים חריגים ו"כמעט אירועים"  ◄  

תקשורת בין מטפלים ושמירה על הרצף הטיפולי  ◄  

תקשורת מטפל - מטופל  ◄  

סוגיות מדיקו-לגאליות, לרבות, סוגיות אתיות והיכרות עם חוק זכויות החולה  ◄  

אתגרים ברפואה מקוונת  ◄  

גילוי נאות במצבים של טעות בטיפול   ◄  

תמיכה בנפגע השני  ◄  

המלצות ליישום נייר העמדה
נסב"ר ממליצה שהנהלות בתי הספר לרפואה, סיעוד וכלל מקצועות הבריאות והארגונים / המוסדות הרפואיים   •

בישראל יאמצו וישלבו את ההמלצות המפורטות בנייר העמדה בתכניות הלימודים וההדרכה שלהן.

נסב"ר ממליצה לשלב את מנהלי היחידות לבטיחות הטיפול, פיתוח משאבי אנוש ומחלקות ההדרכה בקידום ויישום   •
של תכניות הלימודים וההדרכה.

תחולת נייר העמדה
בתי הספר לרפואה, סיעוד, כלל מקצועות הבריאות  •

המטפל כהגדרתו בחוק זכויות החולה  •
בתי חולים, קופות חולים וארגוני בריאות   •

כלל עובדי הארגון הרפואי  •
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נספח א' - ארגון הבריאות העולמי

הכשרת סטודנטים בבטיחות המטופל בבתי ספר לרפואה ולמקצועות הבריאות 

רקע
תכנון ההכשרה של פרחי רפואה ומקצועות אחרים בבטיחות המטופל קיבל תשומת לב שיטתית רק לאחרונה, ובשנים 

האחרונות, ניתן למצוא קורסים בבתי ספר לרפואה במדינות שונות.

פיתוח עדכני של תכנית נעשה בארגון הבריאות העולמי. במסגרת פעולותיו של הארגון לשיפור בטיחות המטופל הוא 
פרסם ב-2009 מדריך מפורט לתכנית לימודים )קוריקולום( לפרחי רפואה,2 וב-2011 השלים את עבודתו עם פרסום 
מדריך מפורט לתכנית לימודים רב-מקצועית, שמבוססת על התכנית הראשונה, עבור פרחי רפואה, רפואת שיניים, 
מיילדות, סיעוד ורוקחות.3 התכנית השנייה כוללת גם את הקוריקולום עבור פרחי רפואה, ומטרתה העיקרית היא לחנך 

את הסטודנטים לטיפול בטוח במטופליהם.

הרפואה  פרחי  עבור  התכנית  פרקי  ב-11  הבחירה  המטופל".  לבטיחות  העולמית  "הברית  בחסות  נבנתה  התכנית 
מתבססת על פיתוח אוסטרלי של "מסגרת לחינוך לבטיחות המטופל", והתוכנית הרב-מקצועית מבוססת, בנוסף, על 

מסגרת שפותחה בקנדה מאוחר יותר.

התוכנית כוללת את נושאי/תכני הלימוד )קוריקולום(, מתודות פדגוגיות ודרכי הערכת האפקטיביות שלה בלמידה.

באתר של המדריך המשופר מ-2011 )להלן: המדריך( ניתן למצוא גם מדריכים לפיתוח תוכניות מקומיות והטמעתן, וכן, 
חומרי הוראה רבים )כולל תמציות ומצגות להוראת כל אחד מ-11 הנושאים ותתי-נושאים בתוכם(.4

המסמך הוא מדריך לבניית תכנית לימודים. כל מוסד לימודי יבנה את תכנית הלימודים שמתאימה לו. ארגון הבריאות 
העולמי מציע את עזרתו בשילוב ההוראה של בטיחות המטופל לתוך תכנית הלימודים הקיימת במוסד הלימוד. לכן, 

המדריך אינו מציג קורסים.

מבנה המדריך

חלק א - מדריך למורה
"חלק זה תומך במורים בידע ובכלים, ועוזר להם לפתח את המיומנויות הדרושות להטמעה של הוראת בטיחות המטופל 
מנושאי  אחד  כל  את  לבחור  כיצד  מידע  מציע  הוא  מוסדית.  יכולת  לבניית  שיטתית  גישה  מציג  הוא  במוסדותיהם. 
התוכנית וללמד אותו, נותן הצעות כיצד לשלב את הוראת בטיחות המטופל, ולברר כיצד הנושא יכול להתאים לתוך 
תוכנית הלימודים הקיימת של המוסד. חלק זה גם מדגיש את העקרונות החיוניים להוראת בטיחות המטופל, ומציע 
גישות להערכת הלמידה, כמו גם, להערכת התוכניות הקיימות לבטיחות המטופל. החשיבות של מעורבות סגל ההוראה, 
כמרכיב מהותי של תוכנית בת קיימא, מודגשת לכל אורך המסמך. בו בזמן, לכל אורך חלק זה של המסמך מוצגות 

דוגמאות לדרכים להוראת בטיחות המטופל" )עמוד 18(. 

חלק ב - נושאי הלימוד
כל אחד מהנושאים "מציג מגוון רעיונות ושיטות להוראה ולהערכה, כך, שהמורים יכולים להתאים את החומר על פי 

הצורך, ההקשר והמשאבים שלרשותם" )עמ' 17(. 

חלק זה "מכיל 11 תוכניות של בטיחות המטופל, על פי נושאים מוכנים להוראה. אפשר להשתמש בתוכניות כשלם 
אחד או בכל אחד מהנושאים בנפרד. הנושאים מכסים טווח רחב של הקשרים שבהם ניתן ללמד את בטיחות המטופל" 

)עמוד 18(.
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"מחנכים יכולים לבחור איזה מבין הנושאים להכניס לתוך תכניות הלימודים הקיימות, בהתאם לדרישות המוסד, צרכיו, 
משאביו ויכולותיו. ניתן לנקוט גישות חינוכיות שונות להוראה בפועל של הנושא, כולל הרצאות, הוראה במהלך סבבים 
במחלקות, למידה בקבוצות קטנות, ניתוחי מקרים, לימוד עצמאי, מעקב אחרי מטופלים, משחקי תפקידים, סימולציות 
מודעות  מתוך  תהיה  בהן  חשוב שהבחירה  ולכן,  ואתגרים,  תועלת  יש  הללו  הלימוד  משיטות  לכל אחת  ופרויקטים. 

למטרות הלמידה השונות של כל אחת" )עמוד 19(.

נספחים 1 ו-2 -דוגמאות לתוכן ולפורמט של הערכה/מבחנים

"מורים יכולים לבחור את הפורמט בהתאם למטרת ההערכה/המבחן ומטרות הלמידה" )עמוד 19(.

נושאי הלימוד
יבחן האם לשלב את הוראת  כל אחד מנושאי הלימוד מיועד לשיעור של 60-90 דקות. עם זאת, כל מוסד אקדמי 

הנושאים הללו בתכנית הלימודים הקיימת או להקדיש להם - כולם או חלקם - שיעורים נפרדים.

מהי בטיחות המטופל?  .1  

חשיבות היישום של גורמים אנושיים לבטיחות המטופל  .2  

הבנה של מערכות ושל השפעת המורכבות על הטיפול הרפואי  .3  

כיצד נפעל באופן אפקטיבי כצוות  .4  

הבנה של טעויות ולמידה מהן  .5  

הבנה וניהול של סיכון קליני  .6  

שימוש בשיטות של שיפור איכות כדי לשפר את הטיפול  .7  

קשרים עם מטופלים ועם מטפליהם  .8  

צמצום זיהומים ופיקוח על זיהומים  .9  

בטיחות המטופל ופעולות פולשניות  .10  

שיפור הבטיחות במתן תרופות  .11  

המדריך כולל גם פירוט הצעות, בלווי דוגמאות רבות, לשילוב גמיש של הוראת הנושאים הללו בתוך תכנית הלימודים 
הקיימת במוסד ההכשרה, בשנות הלימודים השונות.

פירוט נוסף:

תקשורת אפקטיבית

בנושא 8 שיתוף מטופלים ומטפליהם כשותפים בטיפול הרפואי    

בנושא 6 תקשורת על סיכונים        

בנושא 8 תקשורת כנה עם מטופלים בקרות אירוע בלתי רצוי )גילוי נאות(   

בנושא 8 השגת הסכמה         

בנושא 8 בעלי ידע וכבוד לתרבות המטופל        
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זיהוי, מניעה וניהול של אירועים בלתי רצויים ושל כמעט אירועים 

בנושא 7+6 זיהוי, דווח וניהול אירועים בלתי רצויים וכמעט אירועים    

בנושא 6 ניהול סיכון         

בנושא 5+1 הבנה של טעויות בטיפול רפואי       

בנושא 8+6 ניהול תלונות         

שימוש בראיות ובמידע

בנושא 11+10+9 נקיטת פרקטיקה מבוססת-מחקר הטובה ביותר שקיימת     

בנושא 2 שימוש בטכנולוגיית מידע להגברת בטיחות      

עבודה בטוחה

בנושא 4 עבודה כחבר צוות וביטוי מנהיגות       

בנושא 2 הבנה של גורמים אנושיים       

בנושא 3 הבנה של ארגונים מורכבים       

בנושא 8+1 יצירת רצף טיפולי        

בנושא 6+2 ניהול עייפות ודחק        

התנהגות אתית

בנושא 6 שמירה על התאמה לעבודה או לפרקטיקה      

בנושא 6+1 התנהגות ופרקטיקה אתית       

למידה מתמדת

בנושא 8+4 )כלול בעקיפין(   היות לומד בתוך מקום העבודה     

בנושא 4 )כלול בעקיפין(   היות מורה במקום העבודה     

סוגיות מיוחדות

בנושא 10 מניעת טיפול במקום שגוי, בפרוצדורה שגוייה ובמטופל שגוי    

בנושא 11 בטיחות במתן תרופות        

בנושא 9 פיקוח על זיהומים        

דוגמאות לשילוב הוראת בטיחות המטופל בתוך הנושאים המסורתיים של בתי ספר לרפואה ולסיעוד
דוגמה 1: איך סוגייה של בטיחות המטופל כגון זיהוי נכון של מטופל, יכולה להשתלב בדיסציפלינות שונות ברפואה 

)עמוד 41(.

שילוב ברפואת ילדים: כיצד מזהים יילודים כשייכים לאימם, כך שאין מבלבלים בטעות בין יילודים והם אינם עוזבים 
את ביה"ח עם הורים שגויים.

שילוב בכירורגיה: אם מטופל זקוק לעירוי דם, מהו תהליך הבדיקה כדי להבטיח שיקבל את סוג הדם הנכון.

אתיקה: איך מעודדים מטופלים להשמיע את קולם כאשר הם אינם מבינים מדוע רופא עושה משהו שלא ציפו לו.
מבחינה פדגוגית )עמוד 42(:
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ידע: הבנה שבלבול בין מטופלים עלול לקרות וקורה בפועל, במיוחד, כאשר הטיפול מבוצע על ידי צוות. לימוד של 
הסיטואציות שבהן גדל הסיכון לבלבול בין מטופלים, כגון שני מטופלים באותו מצב רפואי, מטופלים שאינם יכולים 

לתקשר וצוות שמפריעים לו באמצע ביצוע מטלה.

ישום הידע: הבנת החשיבות של זיהוי נכון של מטופלים במהלך לקיחת דם להתאמה לקראת עירוי. הבנה כיצד טעויות 
יכולות לקרות במהלך מטלה זו ולימוד הדרכים למניעת טעויות בסיטואציה כזו.

ביצוע: הצגה כיצד לזהות נכון מטופל, באמצעות שאלת שמו כשאלה פתוחה, כגון: "מה שמך?", ולא כשאלה סגורה 
כגון "האם שמך ג'ון סמית?"

דוגמה 2: שילוב בתוך סיטואציות לימוד )עמוד 46(.

תרגול מיומנויות קליניות במרפאה או ליד מיטת המטופל במחלקה - בתחילת תהליך הלימוד, יש לתת תמיד למטופל 
הסבר ולקבל את הסכמתו להיות חלק מתהליך הלימוד. המתרגלים מדגימים התייחסות מכבדת לרצונות המטופל. 
המטופלים תמיד מהווים חלק מהצוות. המתרגלים מזמינים את המטופל להצטרף לדיון במקרה, מכיוון שיש לו מידע 

חשוב עבור הטיפול בו.

בשיעור על מיומנויות פרוצדורליות בהחדרת צינור תוך ורידי - טכניקה סטרילית וסילוק חפצים חדים. עירוב המטופל 
בדיון על הסיכון לזיהום, לאחר קבלת הסכמתו.

בהרצאה על עירוי דם - לכלול בהרצאה סיכונים למטופל ודרכים לצמצום הסיכון. פרוטוקולים שמוודאים זיהוי נכון 
של המטופל. תרגול קבלת הסכמה.

למידה מבוססת פרויקט על תסחיף ריאתי שמקושר לנוגד קרישה שניתן דרך הפה - מזמינים את הסטודנטים לדון 
בחשיבות של מתן הסברים למטופל כאשר רושמים תרופה שיש לה סיכונים. 

הצעה לשילוב נושאי הלימוד בתוכנית הלימודים הקיימת, לפי שנות לימוד )עמוד 44(
שנה א': נושא 1, באמצעות למידה מבוססת פרויקטים ודרכי הוראה נוספות.

שנה ב': נושאים 5+3+2, באמצעות סדנאות של מיומנויות קליניות והצבות קליניות.

שנה ג': נושאים 10+9+7+4.

שנה ד': נושאים 11+8+6

)מתוך מבחר דוגמאות בעמודים  - השגת הסכמה  דוגמה להבדל בין הפרקטיקה הישנה והחדשה 
)89-88

המקרה: מבקשים מסטודנט להשיג הסכמה ממטופל עבור טיפול שהסטודנט כלל אינו מכיר.

יודע על הטיפול. דבר עם המטופל על  הדרך הישנה: קבל את המשימה. אל תאפשר לסגל הבכיר לדעת מה אינך 
הטיפול באופן מעורפל ושטחי כדי לקבל את חתימת המטופל על טופס ההסכמה.

אותה.            לבצע  יותר  שיתאים  הוא  הטיפול  את  שמכיר  שקלינאי  והצע  המשימה  את  לבצע  סרב   )1( החדשה:  הדרך 
שאחד  בקש  עליו.  ללמוד  תצטרך  כל,  וקודם  הטיפול  על  מדי  מעט  יודע  שאתה  הסבר,  אך  המשימה,  את  קבל   )2(

הממונים יצטרף אליך כדי לסייע/לפקח.
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התייחסות להיבטים מדיקו-לגליים בתוכנית
הגדרת מונחים מדיקו-לגליים - עמוד 124, בתוך פירוט נושא 3

הערותהגדרהסוג התנהגות מדיקו-לגלית

מרכיבי הרשלנות נקבעים על ידי המדינה שבה פועלים.הגדרה מפורטתרשלנות

לכל מדינה המערכת שלה לרישום המקצועות השונים הגדרה מפורטתהתנהגות לא מקצועית
ולניהול תלונות בעניין כשירות והתנהגות מקצועית.

יש מדינות שבהן היעדר כנות לגבי טעויות נחשבת התנהגות הגדרה מפורטתטעויות
לא ראוייה מבחינה מקצועית. במדינות אחדות טעויות מלוות 
בענישה. חשוב לדעת, כיצד המדינה שבה אתה לומד מנהלת 

טעויות בטיפול רפואי.

מתודות פדגוגיות
המדריך מציע מספר דרכים להוראת הנושאים הללו:

הרצאות  • 

סדנאות  • 

ניתוח מקרים   • 

פעילויות מקוונות  • 

הוראה בקבוצות קטנות  • 

)PBL( למידה-מבוססת-פרויקטים  • 

מעבדות לסימולציה ולהקניית מיומנויות  • 

הדרכה מסורתית  • 

הערכה

הערכת הלימוד א. 
המדריך כולל הצעות לדרכי הערכה רבגוניות, מעבר למבחנים מקובלים.  

הערכת התוכנית ב. 
המדריך לבתי"ס לרפואה 2009  .1  

10 בתי ספר לרפואה ב-9 מדינות בכל האיזורים,  ארגון הבריאות העולמי בדק את המדריך שלו בפיילוט בקרב 
ופרסם במרץ 2012 דו"ח של הבדיקה שהוגש לו באוגוסט 2011. 5

הובלת המחקר ניתנה לאוניברסיטת Aberdeen בסקוטלנד.

הבדיקה מצאה, שבמהלך 18 החודשים מאז פרסום התכנית היא הוטמעה בתכניות לימודים, וכל אחד מ-11 נושאי 
הלימוד נלמד לפחות באחד מבתי הספר לרפואה שהשתתפו בבדיקה. הפקולטות לרפואה שהשתתפו בבדיקה 
והם  בטיחות המטופל,  הוא מסייע להטמיע אצלן את ההוראה של  הוא מקור חשוב בשבילן.  אישרו, שהמדריך 
מתכוונים להמשיך בהוראה כחלק מתכנית הליבה שלהם. סטודנטים, שלמדו על פי התכנית, דווחו על תפיסות 
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חיוביות כלפי בטיחות המטופל ועל שיפור בידע אחרי הלימוד.

המדריך לתכנית רב-מקצועית 2011  .2

 12 בקרב  בפיילוט  המדריך  את  בדק  העולמי  הבריאות  ארגון  מקומיות.  שפות  למספר  תורגם  באנגלית  המדריך 
מוסדות אקדמיים ב-6 אזורים בעולם.

6
הובלת המחקר ניתנה לחוקרת מארה"ב, ודו"ח הבדיקה פורסם ב - 2013. 

ויוצר מיקוד בהוראה של  נושאים חשובים, מתאים למדינות מבחינה תרבותית  נתפס כמדגיש  נמצא, שהמדריך 
בטיחות המטופל בבתי הספר שנבדקו. גם התפיסות והעמדות של הסטודנטים כלפי בטיחות המטופל השתפרו 

באופן מהותי במהלך הבדיקה, והידע של הנושאים שלמדו הוכפל במבחנים.
ב-2015 החוקרים פרסמו גם מאמר, שמתאר את הבדיקה ואת ממצאיה.7
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נספח ב' - NHS - שירות הבריאות הלאומי באנגליה

תוכנית ארצית לחינוך ולהדרכה בבטיחות המטופל

כללי
 .)HEE= Education England Health( "כולל גוף בשם "חינוך לבריאות אנגליה )NHS( שירות הבריאות הלאומי של אנגליה
הוא נוסד ב-2012 כסוכנות של NHS והפך באפריל 2015, באמצעות חקיקה, גוף עצמאי, שמנהל דרך סניפים אזוריים 

8 .NHS את החינוך וההדרכה במקצועות הבריאות, בשיתוף סוכנויות של

ב-HEE 2015 הקים ועדה לחינוך ולהכשרה בבטיחות המטופל, שהגישה המלצות ב-2016. 9 

מאז, הארגון פועל לבניית תוכנית ל-10 שנים, להטמעת ההמלצות במספר תחומים: 

סביבות למידה והכשרה  •
גורמים אנושיים ותרבות  •

שיבוץ יוזמות קיימות להכשרה  •
ביולי NHS 2019 השיק "אסטרטגיה לבטיחות המטופל", שכוללת מימדים רבים, שמיועדת להיטמע בתוך 5-10 שנים 

ושמתעדכנת מדי שנה.10
11 ."NHS-פרסם ארגז כלים תחת הכותרת "בידיים בטוחות: יצירת קדימויות בבטיחות המטופל ב HEE באותה שנה

למסמך חמישה פרקים:

1. התמקדות בגורמים אנושיים

שיבוץ למידה באמצעות סימולציות  .2

ביצוע החינוך וההכשרה )באמצעות למידה מקוונת(  .3

השמעת קול  .4

יצירת עתיד בטוח יותר )בניית סילבוס סטנדרטי והטמעתו(  .5

ב-HEE 20.1.2020 פרסם גרסה ראשונה של סילבוס רב-מקצועי בנושא בטיחות המטופל, לכל המקצועות.

 Academy of Medical Royal ידי  על  בהזמנה  הסילבוס, שנכתבה  הגירסה השנייה של  ב-13.5.2021 התפרסמה 
12 .Colleges

פרסומו:  עם  אמרה   ,Academy of Medical Royal Colleges בראש  שעומדת   ,Helen Stokes-Lampard פרופ' 
שעברה  המטופל,  בבטיחות  הכשרה  יקבל  הצוות  שכל  יבטיח  שהוא  מפני  קדימה,  ענק  צעד  הוא  הזה  "הסילבוס 

סטנדרטיזציה, ובמשך הזמן, פירושו שכל מסגרות הטיפול תהיינה בטוחות יותר עבור כולם."13 
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מתוך ההקדמה:

"הסילבוס מיועד לכל צוותי NHS ובנוי לתת הן הבנה טכנית של בטיחות במערכות מורכבות והן מערכת כלים וגישות, 
אשר:

תיבננה בטיחות למטופלים  •
תצמצמנה סיכונים שנוצרים ממערכות ומפרקטיקות  •

תפתחנה תרבות אמיתית של בטיחות המטופל." )עמ' 2(  •

הסילבוס כולל מילון מונחים אחיד וחמישה תחומים לפי סדר למידה:

גישה מערכתית לבטיחות המטופל  .1

למידה מאירועים  .2

גורמים אנושיים, ביצועים אנושיים וניהול בטיחות  .3

יצירת מערכות בטוחות  .4

וודאות לגבי בטיחות.  .5

הסילבוס כולל פירוט של הנושאים בכל אחד מהתחומים, להשגת ידע והתמחות בארבעה היבטים, ברמות התמקדות 
שונות:

חשיבה מערכתית  •
גורמים אנושיים  •

מומחיות בסיכונים  •
תרבות בטיחות.  •

הלמידה מיועדת להיות ספירלית, כשכל תחום בונה על הלמידה בתחום הקודם ומעמיק אותה. 

כל תחום יכלול מודולות שיוצרות את תכנית הלימודים, לבחירת הצוות לפי צרכי העבודה

תכנית ההטמעה של הסילבוס כוללת 5 רמות:

רמה 1 )מרכיבים מהותיים( - פיתוח חומרי לימוד, מתוכנן במהלך 2021:  .1

וידאו-הקדמה )לכל הצוותים(   ◄  

מודולה ללימוד מקוון )לכל הצוותים(  ◄  

מודולה למועצות מנהלים ולצוותי ניהול בכירים  ◄  

רמה 2 )נגישות לפרקטיקה( - מודולה ללימוד מקוון למי שירצו להתקדם בלימוד - מתוכנן לסתיו 2021.  .2

רמות 5-3 - מודולות לימוד - מתוכננות עד מרץ 2022.  .3

התכנית תכלול גם חומרי לימוד של ספקים אחרים, שיעברו אישור.  

הסילבוס יעבור בדיקה, ובמידת הצורך עדכון, אחת לשלוש שנים.  
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נספח ג' - אוסטרליה

תכנית ארצית לחינוך ולהדרכה בבטיחות המטופל

מסגרת החינוך האוסטרלית בתחום בטיחות המטופל, שנבנתה בשנת 2005, שימשה מקור מרכזי בתכנית הלימודים 
של ארגון הבריאות העולמי משנת 2009 עבור פרחי רפואה.

שמה "מסגרת לאומית לחינוך בתחום בטיחות המטופל".14 

זו מסגרת גנרית, תבנית )template( גמישה שכוללת 22 נושאי לימוד. המסגרת מזמינה כל יחיד, ארגון ומוסד להתאים 
ויוזמות אחרות בבטיחות המטופל ובאיכות הטיפול, על פי  אותה לעצמם, לפתח תכניות לימוד, הכשרה לכשירויות 

צרכיהם הקשורים בידע ובביצוע.

מבנה המסגרת: 
ארבע קטגוריות של עובדים:  )1(

קטגוריה 1 - כל העובדים שנותנים שירותי תמיכה )כגון: מטפלים אישית, מתנדבים, תחבורה, הסעדה, ניקיון   •
וקבלה(.

סיעוד,  אמבולנס,  עובדי  )כגון  פיקוח  תחת  ועובדים  למטופלים  ישיר  קליני  בטיפול  עובדים   -  2 קטגוריה   •
מתמחים,  מומחים ועובדי בריאות הקשורים אליהם(.

קטגוריה 3 - עובדים בתפקידי ניהול, מנהיגי קבוצות או בעלי אחריות קלינית מתקדמת )כגון אח/ות ראשי/ת,    •
מנהלי הסעדה, רשמים, ראשי מחלקות, קלינאים בכירים ומנהלים(.

מנהיגים קליניים ומינהליים בעלי אחריות ארגונית )כגון מנכ"ל, חברי מועצת מנהלים, מנהלי שירותים וצוות   •
בכיר במחלקות(

ארבע רמות ידע וביצוע. כל רמה נקבעת עבור יחידים לפי רמת האחריות שלהם.  )2(

רמה 1 - ידע וביצועים בסיסיים - לכל סוגי העובדים.  •  

רמה 2 - ידע וביצועים לעובדים בקטגוריות 2 ו-3.  •  

רמה 3 - ידע וביצועים בקטגוריה 3.  •  

רמה 4 - ארגונית - ידע וביצועים לעובדים בקטגוריה 4.  •  

      חלק ממרכיבי הידע והביצועים ברמות 2 ו-3 עשויים להיות לא רלוונטיים לכל המנהלים הלא-קליניים.

 Australian Commission on Safety and Quality in Health( המועצה האוסטרלית לבטיחות ולאיכות בבריאות
Care = NSQHS( פרסמה בין השאר את Action 1.20, סטנדרד בהכשרה לבטיחות ולאיכות לבתי חולים, לשירותי 

פרוצדורות יומיות, לשירותים רב-תכליתיים )MPS( ולבתי חולים קטנים.15
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נספח ד' - קנדה

תכנית ארצית לחינוך ולהדרכה בבטיחות המטופל

כללי
ארגון  הלימודים הרב-מקצועית של  בטיחות המטופל שימשה מקור מרכזי בתכנית  מסגרת החינוך הקנדית בתחום 

הבריאות העולמי משנת 2011.

תחילת העבודה על בטיחות המטופל בקנדה הייתה ב-2002, עם פרסום דו"ח של הקולג' המלכותי של רופאים ומנתחים. 
בעקבות המלצתו, ב-2003 הוקם במימון פדרלי "המכון הקנדי לבטיחות המטופל" )להלן: המכון(, מלכ"ר, ובהמשך נוצרו 

יוזמות לניתוח ולניטור בטיחות המטופל באמצעות גופים מחוזיים או משרדי הבריאות של המחוזות.

 Canadian Foundation for Healthcare( הטיפול"  לשיפור  הקנדית  "הקרן  עם  התאחד  המכון  ב-2021,  השנה, 
.)Healthcare Excellence Canada( Improvement( לגוף אחד - "מצוינות בטיפול קנדה"

לענייננו הפעילות של המכון, בתוך הגוף האחיד, היא הרלוונטית.

באוגוסט 2017 יצא דו"ח מקצועי מוזמן ועצמאי תחת הכותרת "הטיעון למען השקעה בבטיחות המטופל בקנדה".16 

כשלים  תוצאה של  בעיקר  הם  מכך,  כתוצאה  למטופלים  ונזק  בטוח  בלתי  היא, ש"טיפול  הדו"ח  המוצא של  נקודת 
בתקשורת,  לכשלים  קשורים  הטיפוסיים  הסיבתיים  כשהגורמים  הטיפול,  ומתואם  מאורגן  שבו  באופן  מערכתיים 

להיעדר מידע רלוונטי, לחינוך, לידע ומיומנויות בלתי מספיקים ולתרבות ארגונית בלתי מתאימה" )עמ' 17(.

בין השאר, הדו"ח סוקר בקצרה מערכות לשיפור בטיחות המטופל בארבע מדינות: סקוטלנד, הולנד, ארה"ב וקנדה )עמ' 
17-25(. מדינות אלה הן "חלק מהמדינות המוערכות ביותר ביוזמות לבטיחות המטופל ברחבי העולם." )עמ' 18(. חינוך 

רק מוזכר בסקירה כמרכיב.

מבין פרסומי המכון ראויים לציון שלושה, שיצאו בשנת 2020:
"מדריך לשיפור בטיחות המטופל"17   .1

כשירויות הבטיחות - מהדורה 2. 18   .2

כולל: מסגרת )שישה תחומים(, ניתוחי מקרים ונספחים )ידע, מיומנויות ועמדות בששת התחומים; יוזמה לבטיחות    
המטופל של הנדסת מערכות; מפת בטיחות המטופל של הקולג' לרוקחות; מפת תכנית הלימודים בבטיחות של 

הקולג' לרוקחות של אוניברסיטת מניטובה(.

"המסגרת הקנדית לבטיחות המטופל ולאיכות בשירותי הבריאות והרווחה" גרסה 1, שאחת ממטרותיה היא "טיפול    .3
בטוח".19 )המכון מפעיל בין השאר ועדה מייעצת לאיכות ולבטיחות הטיפול, ופרסם את המסגרת יחד עם "ארגון 

סטנדרטים בבריאות"(

המסגרת כוללת 105 מקורות הדרכה - כולל תכניות חינוכיות וכלים - ממוינים לפעולות של חמש קבוצות מחזיקי    
עניין: הציבור, מנהיגי בריאות, קובעי מדיניות, קבוצות בריאות וחברי מועצות מנהלים. 
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ארגון החינוך וההתפתחות המקצועית
החינוך וההתפתחות המקצועית מאורגנים בקנדה תחת שבע כותרות:20

ממשל אפקטיבי לתוכנית לאיכות ולבטיחות המטופל - עבור מועצות מנהלים בארגוני בריאות - ארגז כלים והדרכה    .1
כדי שיוכלו להטמיע בארגון שיפור באיכות ובבטיחות המטופל.

)Canadian Patient Safety Officer( קורס עבור ממונה/קצין בטיחות המטופל הקנדי   .2

מיועד לבעלי אחריות פורמלית לתוכניות בטיחות המטופל בארגון )ממוני בטיחות המטופל, הנהלה קלינית, סיעוד,    
רפואה, חינוך ומקצועות נלווים(. הקורס, בן 4 ימים, מצייד במידע, בכלים ובטכניקות, כדי לבנות תרבות של בטיחות 

המטופל בארגון.

הקורס ניתן לבחירה בשתי דרכים: סדנאות פנים-אל-פנים ומקוון, בקבוצות עם מנחה מומחה.   

קורס מנחים )מודל train-the-trainer(, בן יומיים, מכשיר כיצד ללמד ולהטמיע יוזמות בבטיחות המטופל, בדגש על    .3
גישה של צוות רב-מקצועי ולמידת עמיתים. 

במסגרת זו, יש תוכנית הליבה, שפותחה במקור על ידי מומחים בינלאומיים והותאמה למערכת הבריאות הקנדית.    
היא כוללת 19 מודולות בודדות וחבילות עבור מגוון מסגרות קליניות, סה"כ מעל 35 מודולות.

אחרי הכשרת המנחים, הם יבחרו מתוך התוכנית את מה שמתאים לצרכיהם, כבסיס ליצירת חומרי למידה.    

התכנית עוברת שינויים ועדכונים מעת לעת.   

המטופל,  ובבטיחות  באיכות  מומחים  קליניים,  מורים  תוכניות,  )מנהלי  מתמחים  שמלמדים  למי  קורס-תעודה    .4
מתלמדים(. סדנה בת 4 ימים לבתי ספר לרפואה.

המרכז הקנדי ללימודים מקוונים על בטיחות המטופל - מציע קורסים בגישה חופשית למנהיגים בכירים, למנהלים,    .5
למחנכים ולמטפלים. סיום קורס מזכה בתעודה.

בשלב זה מופיעים בתכנית שני קורסים:   

קורס ללימוד מזורז )quick start( של ה"מדריך לשיפור בטיחות המטופל" )ראו לעיל(.  •   

.TeamSTEPPS Canada יסודות תכנית  •   

תכנית TeamSTEPPS Canada )התאמה לקנדה של תוכנית ש-AHRQ שותף לה( - תכנית לימודים למערכות    .6
צוותיות. התכנית כוללת 12 מודולות, חלקן נושאיות וחלקן להטמעה ולתחזוקה מקיימת.

וובינרים - בהזמנה, להרשמה ולצפייה בהקלטות בגישה חופשית.   .7

אנגליה, אוסטרליה וקנדה בנו תכניות חינוך והדרכה ארציות, ליחידים ולקבוצות, לדרגים השונים ולרמות ההכשרים 
השונות בתחום בטיחות הטיפול. התכניות ניתנות להתאמה לארגוני הבריאות לפי צרכיהם )נספחים ב', ג', ד' בהתאמה(. 
אנו ממליצים להכיר בתכניות הללו כמקורות ללימוד ולהשראה עבור תוכנית ארצית בישראל, שכל ארגון יוכל לקחת 

ממנה לפי צרכיו. התכניות כוללות: תהליכי לימוד באמצעות קורסים מקוונים, שמקנים תעודה בסיומם. 

התכניות הללו יכולות ללמד על האפשרות לבנות קורסים מקוונים בהיקפים שונים ולרמות ידע שונות. אנו ממליצים, 
לבנות בהדרגה מאגר קורסים מקוונים, תוך התייעצות עם מומחים בפדגוגיה דיגיטלית להתאמה למציאות הישראלית. 

להפנות  יכולה  אשר  נסב"ר,  בסיוע  בהדרגה,  הללו,  הקורסים  את  כולל  הארצית,  התכנית  את  לבנות  ממליצים,  אנו 
למקורות מידע כגון: ספרי לימוד בסיסיים מצוינים ובנק גדל והולך של משאבים מקוונים בחינם.

אנו ממליצים לבחון את התכנית ואת הקורסים במבחר ארגוני בריאות, מסוגים שונים, בפיילוט מלווה במחקר, ולשפר 
אותם במידת הצורך.
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