
טיפולי שורש לאירוע בטיחות
במעבדה

מוביל בטיחות וקיימות במעבדות-נעם קרפ 



FOR INTERNAL PRESENTATIONS PLEASE ADD

This presentation may contain strategies, tactics and external messaging which would only 

be implemented and used after appropriate internal review and approval pursuant to 

applicable Teva policies.

The presentation may also contain aspirational forecasts regarding Teva products (including 

products approved for sale by local health authorities, potential new indications for 

approved products and/or pipeline assets). Such forecasts are for planning purposes only; 

they do not represent a final agreed course of action and are subject to internal review and 

approval prior to implementation of any related strategies and/or tactics.
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! ?האם תאונות לעולם חוזרות
עד האירוע הבא
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יחד הרבה יותר קל, לבד זה קשה
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About 
Me

Keep Safe. People are waiting @Home.

 Noam Karp

 Married +2

 Home @ Omez (Emek Hefer)

 BSc in Biotechnology

 Master of Occupational Hygiene (M.Occ.H.)

 6 years at TEVA (API + Pharma)

 My Mission is to keep everybody safe and sound

שליהיום אחלוק טיפים 
מוצלחלטיפול שורש 

לאירועי בטיחות



?למי בקהל
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...רגע על השן
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...רגע על טיפולי שורש
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כמטפורה...טיפולי שורש
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הרס של  < =דלקת ( האירוע)

הדנטין  , הזגוגית: שכבות השן

והמוך

<  =טיפול שורש ( תחקיר)

מילוי  , פתיחה של השן לניקוי

תעלות ובנית כתר



סיפור אישי
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סיפור אישי – 5M – ?למה

| 12 |

משמעת 

עצמית  

Medium

מפעל יבוא 

ממתקים 

במקרר

Man

קלוריות  

זמינות מסוכר

Management

הורים בלי 

מודעות

Machine

צחצוח שיניים  

לקוי



סיפור אישי – בקרות מונעות
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ביקורת רופא תקופתית

חצי שנתית

ביקור קבוע אצל שיננית

לניקוי והסרת אבנית

צחצוח שיניים למשך שתי דקות לפחות

בעיקר אחרי ארוחות

חוט דנטלי

תזונה בריאה ונטולת סוכרים



גורמי מפתח בביצוע ניתוח שורש 
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כישלון הוא הזדמנות : לזכור(Failure Is An Opportunity)
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?מה יכולנו לעשות טוב יותר מרגע גילוי האירוע

?כיצד יכולנו לזהות את האירוע מוקדם יותר

? איך יכולנו למנוע את האירוע

התחקיר חייב 

לענות על שלוש  

השאלות



גורמי מפתח בלמידה מאירועים
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 שילוב היבטי בטיחות בפעילות האורגנית של הארגון-בטיחות כערך ליבה

 מעודדת דיווח ומערבת מנהלים , מוכרת לעובדים-תרבות דיווח אפקטיבית(וחלק מה-KPI)

Near-Miss-ב פוטנציאל לנזק"כהזדמנות לפעולה מונעת ע

 מערכת ניהול מידע-EHSIMS–ממצאים ו, תחקירים, ניהול דיווחים-CAPA’s

 תכנית למידת מתמשכת(LL )–מאחרים שבאמת מגיע לאוזניים הנכונות, למידה מהיסטוריה



דוגמה-למידה מתמשכת 
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 תכנית למידת מתמשכת(LL )–מאחרים שבאמת מגיע לאוזניים הנכונות, למידה מהיסטוריה



גורמי מפתח בלמידה מאירועים
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 תכנית למידת מתמשכת(LL )–למידה ליישום חוצה ארגון



גורמי מפתח בלמידה מאירועים
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 סוגי אירועים –ניתוח טרנדים(PS,OH,ENV)... , סיכון  גורמי , (1-5)חומרת אירועים

...מערכתיים ועוד/ישיריםגורמים , פגיעותסוגי , משמרת עבודה, מובילים

 עובדים בלמידה ושינויים ארגוניים על בסיס אמון וחשיבותמעורבות -הנעה לפעולה

תרבותPDCA- (לשכוח את העברמבלי )שינוי לטובת שיפור אפקטיבי ביסוס תרבות של



גורמי מפתח בלמידה מאירועים
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Data Driven Safety



...עד השורש הבא
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?שאלות
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