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 תופסים,ניבוי של האופן שבו אנשים כולת ימחייב וחיזוק הבטיחות בה, פואית סביבה רתכנון מיטבי של 

קר מחקרים וכלים שיכולים מגיבים ומקבלים החלטות בתוך סביבת עבודה זו. הקורס הנוכחי סומעבדים, 

לסייע במטרה זו. המסגרת התיאורטית והיישומית של הקורס היא נקודת המבט של הנדסת גורמי אנוש, 

על הכילים והמכשירים שבה, הרפואית  סביבת העבודהמערכתי של תחום מחקר יישומי שעוסק בניתוח 

דגש על יושם והתנאים הסביבתיים שבה מתבצע התפקיד.  חברי הצוות הרפואישל תפקיד דרישות ה

 אופטימאליות ושיפורתכנון סביבות התחשב במגבלות, ביכולות ובצרכים האנושיים לצורך ניתן ל האופן בו

 בארץ.  תורפואיות בסביב ות שנעשויישומיות הבטיחות בהן, דרך דיון והצגה של עבוד

 ישלימו את הקורס בהצלחה יהיו מסוגלים בסופו: סטודנטים ש

 . רפואיתבסביבה אנושית א להגדיר, לנתח, ולבחון בדרך אמפירית, בעיות שקשורות להתנהגות 

אנוש לצורך תכנון יעיל של גורמי מנקודת מבט של הנדסת ת רפואי ת עבודהב. להעריך ולבחון עמד

 סביבת העבודה, ותהליכי העבודה בה. 

 יחידות הרפואיות. כנית לפיתוח תרבות בטיחות בג. לפתח וליישם ת

 
  :מטלות וציון בקורסנוכחות, 

 80%חובת נוכחות בלפחות - 10%(, השתתפות )80%)בזוגות ציון הקורס יקבע על סמך: עבודה 
 (.10%) עבודה בכיתהמהשיעורים(, הצגת 
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 נושאי הקורס שילמדו: 

שיעורים חלק מהנושאים ייקחו יותר משיעור אחד, רוב השיעורים כוללים דוגמאות  13 כולל הקורס 

 לבעיה מהסביבה הרפואית ופתרון יישומי שקשור לנושא הנלמד. 

 , מהי הנדסת אנוש? . מבוא )היקף הבעיה ומשמעותה(1

 מגבלות אנושיות : קשב ותפיסה. .2

 זכרון.תפיסה + . מגבלות אנושיות: 3

  זכרון + למידה. מגבלות אנושיות :  4

 מגבלות אנושיות: למידה.. 5

 כלי לניתוח עמדת עבודה רפואית מנקודת מבט של הנדסת אנוש. . 6

 וטעויות אנוש. ( affordance, מזמינות )תהליכים אוטומטייםמגבלות אנושיות: . 7

 מודל מנטלי ועבודת צוות.. 8

 תרבות ואקלים בטיחות. . 9

 עבודות סטודנטים. . הצגת 10
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