
 כנס העשרים



 ...קצת היסטוריה

הוקמה ההסתדרות הרפואית בשם  – 17.01.1927•

The Palestine Jewish Medical Association     

עם הקמת המדינה נרשמה האגודה   - 1948•
ההסתדרות הרפואית  " –העותומנית בשמה הנוכחי 

 "בישראל

מאשרת את הבקשה להקמת   י"הר – 1994•

או       " החברה הישראלית לאיכות ברפואה"
Israel Society for Quality in Health Care 



 מטרות החברה כפי שמופיע בתקנון המקורי

להוות מסגרת ארגונית לרופאים ואנשי רפואה  א-

 העוסקים בקדום איכות ברפואה

לקדם ולפתח בארץ את נושא האיכות בתחומי  ב-

ההוראתי  , המחקרי, רפואה במישור הקליני

 והארגוני

ל העוסקים  "לקשור קשרים עם עמיתים בארץ ובחוג-

 בקידום איכות ברפואה

 לארגן מעת לעת פגישות מדעיותד-



 רופאים...הועד הראשון 

 :האספה הכללית בחרה לוועד את החברים הבאים

 חנה גבע' דר•

 (גיזבר/מזכיר)גרוס  בובי' דר•

 הונתן הלויי' פרופ•

 חוה טבנקין' דר•

 (ר"יו)אבי פורת ' דר•

 צבי שטרן' דר•

 



 מורחב...הועד השני
 :האספה הכללית בחרה לוועד את החברים הבאים

 אלשייךיצחק ' דר•

 חנה גבע' דר•

 מרגלית גולדפרכט' דר•

 (גיזבר/מזכיר)גרוס  בובי' דר•

 דרייזיןאלי ' דר•

 מנואל כץ' דר•

 רן לין' דר•

 חגית מקורי•

 יוסף-אסתי פאר בר•

 (ר"יו)אבי פורת ' דר•

 רזניקוביץשמואל •

 







 אורחים חשובים של החברה

 בעשור הראשון

• Richard Groll 

• Brent James 

• Avedis Donabedian 

• Rod Taylor 

• Neil Wenger 

• Richard Baker 

• Joanna Parker 

 



 ...היו זמנים



 ..פרט לכנסים עסקנו ב

 י"בהרשיתופי פעולה עם איגודים וחברות •

כנסים ושיתופי פעולה עם גורמים התומכים  •

 באיכות מתחום התעשייה

 ברוקדיילפ עם מכון "שת, סדנאות איכות•

חיזוק מערכי האיכות בקופות החולים ובמוסדות  •

 האשפוז

 2001הצעת חוק האיכות •

 ...ובפוליטיקה•

 











 [חברות]=דמי הרישום לכנס 

•1995 – 100 ₪ 
•1997 – 120 ₪ 
•1998 – 160 ₪ 
•1999 – 180 ₪ 
•2000 – 200 ₪ 
•2001 – 200 ₪ 
•2002 – 150 ₪ 
•2003 – 100 ₪ 
•2004 – 150 ₪ 
•2005 – 250 ₪ 
•2006 – 300 ₪ 
 ....ומאז•

 

 



 ?מה השגנו בעשרים שנות פעילות החברה

 

 אינטגרציה בין תחומי העיסוק במערכות בריאות•

 התמקצעות במדע האיכות•

 הטמעת תרבות האיכות והעבודה בצוותים•

 למידה הדדית ושותפויות בין ארגונים•

 איכות כמרכיב במקצוענות•

 שקיפות ציבורית, פעילות וולונטארית•

את איכות השירות ואת  , שיפרנו את תוצאי הבריאות•
 חווית המטופל למבוטחים שלנו

 

 

 



 האתגרים לדור הנוכחי

 צמצום הפער בין מה שנכון לעשות ומה שעושים•

 חולה-בדרכי טיפול ממוקדיעידוד חדשנות •

 Volume vs. Value–כתפישה " ערך"מעבר מנפח ל•
 שיפור בניהול הבריאות של אוכלוסיות•

 שכלול מתודולוגיות מחקר לתמיכה בעשיית האיכות•

אקדמיזציה ולימודי איכות כחלק מהכשרת כלל •
 הקלינאים והמנהלים במערכת הבריאות

 

 

 



 

 ?מה השגנו בעשרים שנות פעילות החברה

 

2 4 6 8 

6 8 2 4 

8 6 4 2 

4 2 8 6 

 

 !כנס מוצלח –המשיכו את קסם האיכות 

 

 

 


