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 41.6.42 –של וועד החברה הישראלית לאיכות ברפואה  שביעיתישיבה סיכום הנדון: 

שלומית ישי, איריס דגן, מלי קושא, ד"ר יעקב דרייהר, פרופ  'כלנית קיי, מגרנכחו: פרופ' רן בליצר, 

 מירון, ד"ר לילך צולר, ד"ר גלית קאופמן, ד"ר עינת אלרן -ארנון כהן, ליאורה ולינסקי, ד"ר רחלי וילף

 ד"ר יואב יחזקאלי ד"ר אייל צימליכמן, ד"ר טניה קרדש, נעדרו: פרופ' מאיר ברזיס,

 נושאים שנדונו בישיבה:

 כתב העת 14

 42ליון הראשון שהוצג בפגישה יליונות. בגיג 4-חולקו ל עד כה המאמרים שהתקבלו .א

 עמודים.

ליונות הראשונים עמוד לפרסומות. הנושא יעלה לדיון יהוחלט פה אחד שלא נקצה בג .ב

 4ליונותיבשנית בעוד מספר ג

 עמדת האיגוד לאיכות ברפואה בנושא שר"פ 64

בנושא פוטנציאל  גילוי דעת מטעם החברה כתובהרביעית העלה פרופ' ברזיס הצעה לבישיבה 

, הצעה שנתקבלה להשפעת החלטות וועדת גרמן על עולם איכות הטיפול בארץ בהיבט של שוויון

הציע טיוטה בהקשר זה, אשר כוללת חלקים  פרופ' ברזיס והוא התבקש להציע טיוטה לפניה כזו.

נרחבים מדבריו כפי שהציגם בפני ועדת הכנסת בדיון בנושא זה, ונתקבלו הסתייגויות מנומקות 

לא להציג  טהוחלבנושא הפניה לוועדת גרמן בוועד החברה חוזרים בדיונים מנוסח זה מחברי הוועד. 

לאור היעדר תמימות דעים בין חברי   ה,בנושא ז מטעם החברה הישראלית לאיכות ברפואה עמדה

בפגישה הנוכחית על פרטי הפתרון אשר ניתן להציע מעבר לאמירה כללית על חשיבות השוויון.  הוועד

ההחלטה שאין מקום לכתוב נייר עמדה של החברה הישראלית לאיכות ברפואה פה אחד אושררה 

  .חוליםה בבתיועדת גרמן, בנושא שר"פ והממוען ל

 :שנתיכנס  34

תקצירים, אפילו מוסדות שלא הגישו בשנה שעברה תקצירים הגישו  244התקבלו  4א

 השנה.

קות דשעות לאחר המועד לאור סיבות מוצ 42הוחלט לקבל התקצירים שנשלחו במהלך  4ב

 לאיחור בהגשה.

לאחר ₪  244ישום מוקדם, בר₪  244עלות ההרשמה לכנס תהיה כמו בשנה שעברה  4ג

רכז ישי לשלומית באחריות  בהתחשב בסכום שגויס עד כה כחסויות לכנס. מכן, זאת

 רעיונות לפוטנציאל נותני חסויות נוספים4

 באחריות פרופ בליצרבתי החולים. גם לקופות ולנפנה לקבלת חסויות לכנס  4ד

להציג תמונות שצולמו במסגרת ביה"ח בנושא "המטופל במרכז". הרעיון קבלנו הצעה  4ה

לשלוח הצעות ליצירות בריאות וחלט להפיץ קול קורא למוסדות התקבל בברכה וה

צילום, ציור, פיסול, וידאו בעלות ערך ייחודי ועוסקות בנושא הכנס אמנות בתחומי 

מהן תיבחרנה יצירות להצגה בפינה אומנותית בכנס. עלות הפקת  ,"המטופל במרכז"



 מירון-וד"ר רחלי ווליף קושא מלי באחריותעל המציגים. תושת  –היצירות להצגה 

 )בוצע(

 המשיך בפניות ע"מ שניתן יהיה לתישלח לד"ר גלית קאופמן, תכנית כנס טנטטיבית  4ו

 קושא אחריות מלי .לכנס תיוחסוולבקש לחברות 

 )ושופטים חיצוניים( פרופ בליצר וד"ר אלרן ישפטו את כל התקצירים. כל חברי הוועד 4ז

כולנו לשנס המותניים ולסיים עבודת  יותבאחרישפטו תקצירים עפ"י חלוקה מראש. 

 11/7/1.4 -השיפוט עד ל

 רצף הטיפול: 4.

תתכנס ועדה  בליצררן  'זהר, פרופ-אורלי מנור, ד"ר ענת עקה 'בהסכמה בין פרופ 4א

 בי"ח.-משותפת שתסייע לבניית מדדים בנושא רצף הטיפול קהילה

ולבריאות הקהילה עם החברה לאיכות ברפואה  המועצות הלאומיות לאונקולוגיה 4ב

ברב סרטן השד. בחולות ב לשיפור רצף הטיפול "למשה משותפתתכתובנה המלצה 

ממן קיום קבוצות מיקוד עם חולות סרטן שד להחברה לאיכות ברפואה קולות החליטה 

קבוצת העבודה בעת עבודת ולהציג המידע  ₪( 0,444/)עלות הקמת הקבוצות 

 באחריות מלי קושא.. מועצות הלאומיותעם ההמשותפת 

בעקבותיו, תתקיים ועדה משותפת עם המועצה היה מוצלח מאוד.  כנס היענות מטופלים 54

 נפעל להפוך הכנס לכנס שנתי.הלאומית לסוכרת לקדם היענות חולי סוכרת לטיפול. 

 :מירון-לףיעדכונים ד"ר רחלי וו -הכשרה באיכות 24

 ההכשרה בסיעודד"ר מירון יצרה קשר עם מינהלת הסיעוד במשהב"ר וממתינה לקבל  4א

 .מסגרת זוע"מ לראות איך משלבים את ההכשרה באיכות ב

מירון -תתאמנה את התכנים בסילבוס המוצע ע"י ד"ר ווילףכלנית קיי וליאורה ולינסקי  4ב

 מירון לחברי הוועד במייל( לסיעוד. -)נשלח ע"י ד"ר רחלי ווילף

הציעה להתחיל את ההכשרה באיכות בסיעוד במסגרת הסיעוד בקהילה כלנית קיי  4ג

  ב יכיר הכשרה זו כגמול השתלמות."כללית, אם משהב

לבדוק ההיתכנות לחבר את ההכשרה באיכות להכשרת רוקחים  באחריות שלומית ישי 4ד

 קליניים. 

לבדוק היתכנות   NATIONAL PATIENT SAFETY FORUM-תיערך פניה ל 4ה

כולל התעדה של למובילי איכות במוסדות, להצטרף אליהם לחלק מתכנית ההכשרה 

 באחריות ד"ר איל צימליכמןמסיימי ההכשרה. 

 –המתקיים בכלליתיעדכן לגבי פיילוט הכשרה למובילי איכות בבי"ח ד"ר יעקב דרייהר  4ו

ה )צפויה להסתיים , בסיום ההכשרשעות לימוד סה"כ( 24פגישות,  /רפואה וסיעוד )

 בתחילת ספטמבר( 

 

 .עד כההנוכחי להצגת עבודת הוועד חברי הוועד הקודם  הוזמנוהתקיים מפגש חגיגי אליו  74

 אסתי פאר.גב' ד"ר ירון מושקט,  ,סיגלית מודחיד"ר הצטרפו: פרופ אבי פורת, 

 פרופ בליצר עדכן בתפוקות עד כה ובתכניות העבודה לשנה זו: 4א



i4  באיכות: קוריקולום להכשרה בסיסית, שיח בנושא עם איגוד רופא בניית הכשרה

, תכנית הכשרה ברפואת משפחה המשפחה, הטמעת שאלות בבחינות שלב ב'

בסיעוד, הכשרה למובילי איכות עם התעדה. פרופ פורת הציע לבנות קאדר של 

 מנחי איכות ארציים שיוכלו לתמוך במוסדות רפואיים בהטמעת תהליכי איכות. 

ii4  :רצף טפול 

a.  בניית מדידה והערכה לרצף הטיפול בשת"פ תכניות המדדים לקהילה

 ולבתי החולים 

b. הטיפול רצף לקידום תמריצים פיתוחו בניית סטנדרטים , 

c. סרטן שד, שבץ מוחי,  בתחומים קליניים מוגדרים: עיסוק ברצף הטיפול

  ., חולים סיעודייםיקת לבספ אי

d. שת"פ עם המועצות הלאומיות 

iii4  ישראלי לאיכות ברפואה העת הכתבThe Israeli Journal of Quality in 

Healthcare 

iv4  אתר: השתלבנו עםdoctor's only  ,ללא עלות, מהאתר נשלחים ניוזלטרים

משוקפים סיכומי ישיבות הוועד, מתפרסמים מאמרים בתחומים רלוונטיים, בעתיד 

 יועלו לאתר מערכי השיעור במסגרת ההכשרה באיכות.

v4  תקשורת עם מנהלי המוסדות הרפואיים )קופות ובי"ח( כדי ליידעם על השתתפות

 מוסדם בכנס הקודם והנוכחי.

מעודד מהנושאים שנבחרו לפיתוח וביחוד מבניית ההכשרה באיכות,  פרופ אבי פורת .ב

 מברך על ריבוי הפעילות. שמח על העבודה בסינרגיה בין הסקטורים והמוסדות השונים.

תשמח להשתלב בנושא רצף הטיפול באספקט המעבדות. מציעה  ודחיסיגלית מד"ר  .ג

האיגוד  -במסגרת מגזר הבריאות לבריאות פלטפורמה של שת"פ בין התעשייה לקיים

ע"מ לייצר תקינה ישראלית שתכוון לניהול מערכות איכות מותאמות  הישראלי לאיכות,

מהתעשייה וממערכת  למצוינות. מציעה לקיים ימי עיון משותפים לאנשיםולבריאות 

 הבריאות.

יוונים שנבחרו לעשיה. מציע כמברך על הרוח החדשה בוועד ועל ה ד"ר ירון מושקט .ד

לשתף אנשים ממשהב"ר ומבתי החולים הממשלתיים. ממליץ להפיץ דרך ניוזלטרים 

 והאתר מאמרים העוסקים בתחום האיכות בבריאות.

מובילי איכות ממוסדות רפואיים  מציינת כי בעבר התקיימו מפגשים עםסתי פאר א גב' .ה

 שונים ונוצרו קבוצות שיתוף ידע.

 

 סכמה: ד"ר עינת אלרן


