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 41.01.03 –של וועד החברה הישראלית לאיכות ברפואה  עשרה-שתיםישיבה : הנדון

ר רחלי "ד, ליאורה ולינסקי, , ר יעקב דרייהר"ד, מלי קושא ,ר אייל צימליכמן"ד, רן בליצר' פרופ: נכחו

 ר עינת אלרן "ד, ר גלית קאופמן"ד,  ,ר יואב יחזקאלי"ד, מירון-וילף

 ,פרופ ארנון כהן ,איריס דגן ,ר טניה קרדש"ד ,שלומית ישי' מגר ,כלנית קיי, ברזיסמאיר ' פרופ: נעדרו

 ר לילך צולר"ד

 :נושאים שנדונו בישיבה

 10 -סיכום הכנס השנתי ה .0

ישלח כמסמך למנהלי , בפייסבוק, באתר, יפורסם בעיתון 41/2סיכום הכנס השנתי  .א

להרשמה לכנס בשנה להצגת המשתתפים ממוסדם וכן כמוטיבציה המוסדות 

 .הבאה

 סיכום הסקרים בעקבות הכנסובה  PDFמצגת ב "רצ .ב

 .41/5נפנה לחברת כנס לקבלת הצעה אטרקטיבית לקראת כנס האיכות  .ג

בחודש פברואר נתחיל ברישום ראשוני לסדנא המקדימה לכנס כדי לוודא  .ד

 . ההשתתפות

לית קאופמן כדי ר ג"תוכן ותועבר לד 41/41/5-/ -טיוטת קול קורא לכנס האיכות ב .ה

 אחריות מלי קושא. להתחיל בגיוס החסויות לכנס

 :האקדמיה הרפואית המתוקשבת .1

י מייצרת פלטפורמה אינטרנטית להשתלמות מקצועית ומלווה את התהליך "הר .א

מנהל הפיתוח . והדרכה לאופן מתן ההרצאות ים שיבחרו עם וועדת היגוי1והאיגוד

 .נכסים הציג את מתווה התכנית י"העסקי של הר

' באחריות פרופ -החברה לאיכות מציעה לפלטפורמה זו קורס בסיסי באיכות   .ב

 י "הצגת ההצעה המפורטת לוועדת ההיגוי של הר בליצר

. האפשרות למתן גמול השתלמות למי שעבר את הקורס האינטרנטיבהמשך תיבחן  .ג

 .  ר ווילף מירון"באחריות ד

 :איכותקורס למובילי  .4

מירון -ר ווילף"ד. ב"הארגון השותף בארהר צימליכמן הציג את ההסכמות עם "ד .א

בכל , יסכמו תוכנית וחלוקת אחריות מעתה ועד להשקת התוכניתר צימלכמן "וד

 .  בטרם יחתם הסכם עם החברה, היבטי היישום

החשובה במסגרת  ,בינלאומיתעם הכרה הקורס למובילי איכות ינפק תעודה  .ב

 . ליםוציה בבתי החהאקרדיט

 :ש לוועד החברה הישראלית לאיכות"סדנת עבודה בסופ .3

-את הפרה ,בין השאר, במהלך החודשים הקרובים תתקיים הסדנא ובה נתכנן .א

 . 41/5קונפרנס של כנס האיכות דצמבר 

רפואה ; אקרדיטציה :  קונפרנס-הנושאים שהועלו לדוגמה כהצעות לסדנאות בפרה .ב

; ( LEAN" )רזה"שיטת הניהול ה; ניהול תהליכי איכות  ;מדידת איכות ; מקוונת 



  ;מניעת זיהומים ;  patient reported outcomes ; כשירות תרבותית 

choosing wisely  ;shared decision making  ; טכנולוגיות לשיפור איכות

 ובטיחות 

 בסדנא יבנה תהליך לבחירת הנושאים והמרצים .ג

 

 :עדכונים .5

 .41/5עיתון צפוי לצאת לאור בסוף חודש ינואר גיליון הבא של הה .א

 מתבקשים לשלוח מאמרים לאתר כל חברי הוועד .ב

 של החברה בעלה לאוויר ערוץ יו טיו .ג

 

 ר עינת אלרן"ד: סכמה

 

 


