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 :2014, יעוד החברה לאיכות

 איכות הטיפול                       של פעילות לקידום והנחיה הובלה

,                                       במערכת הבריאות בישראל בכל רבדיה
 .ושיפורתהליך מתמיד ושקוף של מדידה תוך עידוד 

 באיכות ההכרה במרכזיות העיסוק הטמעת-                    

,                                        בניהול ובחינוך הרפואי, בעשייה השוטפת

 ,  שוויוני, אפקטיבי, לטיפול שהינו בטוח חתירהתוך 

 .בצרכיו והעדפותיו של המטופלוממוקד 



 הישראלית לאיכות ברפואההחברה 

עודכנו החזון והיעדים, ועד חדש 

 2014-תוכנית עבודה אינטנסיבית ל -בהתאם   

 

דגשים ששמנו לתכנית העבודה: 

ולהנחלת הידע , ידעלשיתוף  פלטפורמות חדשותהקמת –

 האיכותבתחום ( הדרכה והכשרה, הוראה)

: לייזום פעילות בתחום האיכות והמדידה שותפויותהקמת –

,  מועצות לאומיות, ח"בתי/תוכניות המדדים בקהילה

 ל  "בארץ ובחו, איגודים

 רצף הטיפול ומרכזיות המטופלבנושא מיקוד –



 רצף הטיפול

פורום לאומי משותף לנושא מדידת רצף הטיפול 

 התוכנית הלאומית למדדי איכות בקהילה1.

 התוכנית הלאומית למדדי איכות בבתי החולים2.

 החברה הישראלית לאיכות ברפואה3.

 

פ עם מועצות לאומיות"שת 

 סטנדרטים ומדידת רצף בטיפול בסרטן השד  –

 

 ניירות עמדה –צוותי עבודה 

 'מכוון רצף'סטנדרט לשחרור –

–Choosing Wisely הלכה למעשה 



 שיתוף המטופל ושיפור ההיענות לטיפול

 ייעודי לנושא זה( ומעתה כנס שנתי)כנס ראשון 

מפת דרכים לתחום ההיענות לטיפול בישראל: "מסמך מסכם" 

 לאומית עם המועצה הלאומית לסוכרת תוכניתגיבוש 

               Quality = Patient Engagement 



 אתר החברה כתב העת המדעי

 פלטפורמות חדשות להפצת הידע

 דף פייסבוק

 IJHPR -פ עם עיתון ה"שת



 הכשרה והדרכה

תוכניות הכשרה באיכות 

 2015תעלה בשנת  –תוכנית הכשרה מקוונת –

 ההתמחות ובמבחנים, שילוב בתוכניות הלימודים•

הדרכה לבניית תוכנית איכות – סנונית ראשונה 

 לחיבור-ISQUA וגופים בינלאומיים נוספים 



 הכנס היום

 משתתפים  מספר שיא של 

 קשת המוסדות והסקטוריםאנשי בריאות מכל  800<–

מספר שיא של מציגים  : 

 מצגות מליאה 66–

 (ותיקי הוועד, תודה לצוות השופטים)פוסטרים  150–

 

המטופל במרכז: 

 מדידה שקופה: המטופלאיכות הטיפול וחוויית –

 קבלת החלטות משותפת –פאנל אינטראקטיבי –



 היום תודותהכנס 



 ?באמת? המטופל במרכז



 'מאליו'לא יקרה  –? המטופל במרכז

התחשבות  
בערכי  

והעדפות 
 המטופל

תאום 
ואינטגרציה 
 של הטיפול

העברת 
מידע 

ותקשורת 
 בינאישית

מניעת סבל  
 כאב/ 

תמיכה 
 רגשית

הבנת 
מכלול  
 :אבל הצרכים

 לימדו אותנו לעבוד ככהלא •

 מבט אינטגרטיבישמאפשרים כלים אין •

 הרכיבים הללו  של אין מדידה •
 מערכתיים   incentivesאין די •

 



קיים מצב רצוי מצב  

 שינוי פרדיגמה וחלוקת אחריות –מעברים 



High Touch High Tech 

 אין פתרונות קסם  –במרכז המטופל 



 2015-כנס החברה ב

 :הנושא

                   Big Data-ו הטכנולוגי

 בשירות האיכות ברפואה
 

 2.12.2015, יום רביעי:   מועד

 א "ת, מלון דיויד אינטרקונטיננטל:  מיקום

David Bates, MD 
Keynote Speaker 

 

 1.12.2015-ב Pre-conferenceסדנאות 



!תודה  


