
הכינוס השנתי ה-22 
של החברה הישראלית לאיכות ברפואה

יום רביעי 2, בדצמבר 2015
מלון דויד אינטרקונטיננטל, תל אביב

עמית/ה יקר/ה
לאור הצלחת הכנס השנתי אשתקד, אנו שמחים לבשר כי הכינוס 

ה- 22 של החברה הישראלית לאיכות ברפואה לשנת 2015, 
 יתקיים בפורמט חדשני ומורחב במהלך שני ימים:

הכנס השנתי - ייערך ביום רביעי, 2 בדצמבר 2015 במלון דויד
Big Data -אינטרקונטיננטל תל אביב ויתמקד בנושא "טכנולוגיה ו

בשירות האיכות הרפואית".
יום סדנאות - Pre-Conference יתקיים ביום שלישי, 1 בדצמבר 

2015 במלון לאונרדו סיטי טאואר, רמת-גן.

בכנס ובסדנאות שיקדמו לו, ישתתף Prof. David Bates - נשיא 
החברה הבינלאומית לאיכות ברפואה )ISQua( המוביל תחום 

זה של טכנולוגיה ו- Big Data בבית הספר לרפואה של הרווארד 
ובמרכזים הרפואיים השותפים לו.

אנו מזמינים אותך לקחת חלק בכנס ובסדנאות ייחודיות בנושאים 
מגוונים המתאימים לנושא הנבחר. להלן רשימת הסדנאות 

 המוצעות על בסיס כל הקודם זוכה! עלות לכל סדנה 200 ₪. 
ניתן להירשם לשתי סדנאות. רישום לשתי סדנאות יקנו לך הנחה 

של 100 ש"ח להרשמה בכינוס השנתי. 

בעלון זה תוכל/י למצוא מידע מפורט לגבי רשימת הסדנאות 
המתוכננות. בכדי להבטיח את מקומך בסדנה מלא/י את טופס 

ההרשמה המצ"ב בציון פרטים אישיים. התשלום ייגבה בתום 
הרשמה של כמות משתתפים שיאפשרו לפתוח סדנה.

נשמח לראותך בין המשתתפים

 Pre-conference סדנאות
 יום שלישי 1, בדצמבר 2015 

מלון לאונרדו סיטי טאואר, רמת גן

 מחכים לראות אותך!

 Technology & BIG DATA
בשירות האיכות ברפואה

         בברכה,
             פרופ' רן בליצר                   גב' מלי קושא

                    יו"ר                             מתאמת פעילות                                       
         בשם כל ועד החברה הישראלית לאיכות ברפואה

http://quality.doctorsonly.co.il  |  

Qmed@kenes-events.com
פקס: 072-2447267 / טלפון: 03-9727436

לפרטים נוספים ניתן לפנות לחברת  



דילמות ביישום אקרדיטציה
 הכרות עם הנושא לקהלים חדשים, שקילת העלות 	 

מול התועלת
דיון בסוגיות מאתגרות בהטמעה והצגת דרכי פעולה 	 

להתמודדות
 מתן כלים לניהול שינוי, מיפוי בעלי עניין והתמודדות 	 

עם התנגדויות
דיון על "השלב הבא"	 

קהל היעד: הנהלות בתי חולים ודרג ביניים העוסק באיכות 
ובניהול

 מובילי הסדנה: ד"ר יעקב דרייהר, גב' עדנה בר-רצון, 
ד"ר לילך צולר

 יזמות והובלה של תהליכי שיפור איכות 
ביחידה/מתקן רפואי

מתן כלים ליזום, להוביל ולנתח תהליך שיפור	 
מתן כלים אפקטיביים בשיפור איכות	 
רכישת מיומנות להנעת צוות רב מקצועי	 
רכישת כלים לרתימת הנהלה ועובדים	 
הכרת ארגז הכלים )מתודולוגיות( של שיפור איכות	 
מתן כלים להתמודדות עם חסמים והתנגדויות	 

 
קהל היעד: מנהלים מכל הסקטורים בדרג ניהולי ראשון וביניים, 

מנהלי יחידות, מובילי תחומים בקהילה ובבתי"ח
מובילי הסדנה: גב' מלי קושא, ד"ר עינת אלרן

היצמדות )adherence( לטיפול
לסייע בהבנת הנושא ומורכבותו	 
 לתמוך בבניית תהליכי עבודה במוסדות לשיפור מיקוד 	 

והישגים בתחום ההיצמדות לטיפול

 קהל היעד: כל בעלי המקצוע במערכת הבריאות בדרגות 
ניהול הביניים

מובילי הסדנה: גב' כלנית קיי, מג"ר שלומית ישי

 טכנולוגיות וטכנולוגיות מידע 
בשירות האיכות והבטיחות

הכרת העדויות המדעיות בתחום מערכות המידע והטכנולוגיות 	 
לקידום איכות ובטיחות

הטמעת מערכות מידע-מדריך למשתמש	 
 שימוש ב big data לקידום איכות ובטיחות	 

 
קהל היעד: מובילי איכות ובטיחות בבתי חולים ובקהילה, אנשי 

טכנולוגיה בבתי חולים ובקופות, אנשי חברות הטכנולוגיה בארץ, 
צוות קליני, צוות ניהולי. לתשומת ליבכם: הסדנא תתקיים באנגלית

מוביל הסדנה: Prof. David Bates )הסדנה תתקיים באנגלית( 

שיטות איכות ובטיחות בשירות מניעת הזיהומים 
הנרכשים בבתי חולים

מטרות:
הכרת העדויות המדעיות בתחום	 
רכישת כלים להטמעת שינוי בארגון	 
הכרת השיטות למניעת זיהומים	 
מדידת שיעור הזיהומים באמצעות מערכות מידע	 

 
קהל היעד: מובילי איכות ובטיחות בבתי חולים ובקהילה, אנשי מניעת 

זיהומים בבתי חולים ובקופות, אנשי חברות רלוונטיות בארץ, נציגי 
משרד הבריאות, צוות קליני, צוות ניהולי

מוביל הסדנה: ד"ר איל צימליכמן

רפואה מקוונת
הכרות עם האמצעים הקיימים היום בארץ ובעולם	 
שיקוף ניסיון והתאמה של ערוצי התקשורת השונים	 
בחינת צרכים שעולים מהמשתתפים ויכולים להיות מותאמים 	 

לכלים בהמשך
 אימון הקהל הרחב בצורך לרפואה מקוונת כחלק מהשירות 	 

הרפואי בעידן המודרני
 

קהל היעד: רופאים ואחיות ומנהלים בדרגי ביניים בקהילה ובבתי 
חולים, צוותים רפואיים מייעצים למחלקות בבתי חולים

מובילי הסדנה: ד"ר טניה קרדש, ד"ר גלית קאופמן, גב' איריס דגן

רצף טיפול
הכרת הגורמים ברי המניעה  המובילים לחזרה לאשפוז	 
הכרת הכלים לאיתור מטופלים בסיכון גבוה לחזרה לאשפוז	 
הכרת ההתערבויות האפקטיביות למניעת אשפוזים חוזרים	 

קהל היעד: רופאים, אחיות, מנהלים מבתי החולים ומהקהילה
מובילת הסדנה: ד"ר אפרת שדמי

שיפור איכות הטיפול מול סוף החיים
 לשפר מיומנויות תקשורת מול חולים, משפחה וצוות במצבי 	 

סוף החיים
לפתח כלים לטיפול בדילמות ובעימותים סביב סוף חיים	 
לתגבר טיפול תומך בחולה ובמשפחה לקראת פרידה	 
להיווכח שמודעות לסופיות שלנו כוחה לשפר את איכות החיים 	 

באמצע החיים
 

קהל היעד: רופאים, אחיות, עו"ס ובעלי מקצועות בריאות אחרים 
מבתי חולים ומהקהילה

מוביל הסדנה: פרופ' מאיר ברזיס

איך מודדים איכות
 הכרות והקניית כלים בסיסיים להליך פיתוח מדדי איכות 	 

בארגוני בריאות
סטטוס מדידת איכות בארץ	 
סטטוס בינלאומי של מדידת איכות	 
בחירת נושאים למדידת איכות	 
בניית מדדי איכות	 
סוגיות כלכליות בבניית מדד	 

קהל יעד: מנהלים בדרגי ביניים, אנשי צוות רפואה מכל הסקטורים, 
אנשי אקדמיה

מובילי הסדנה: פרופ' ארנון כהן, גב' ליאורה ולינסקי, גב' כלנית קיי


