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 Technology & BIG DATA
בשירות האיכות ברפואה



חברים יקרים,
Pre-Conference אנו מתכבדים להזמינכם ליטול חלק ביום סדנאות

בסדנאות אשר יתקיימו ב- 1/12 ישתתפו מעל 300 מנהלים וצוותים רב מקצועיים 
מארגוני הבריאות בישראל המייצגים את מערכת האשפוז והקהילה ונציגי משרד.

החשיבות הגוברת של תחום האיכות ברפואה בישראל ניכרת, בין השאר, במספר הרב 
של הנרשמים עד עתה בסדנאות.

נושאי הסדנאות נבחרו בקפידה ויונחו על ידי טובי המומחים מהארץ, וכן סדנת אורח 
של פרופ' דיוויד בייטס בנושא טכנולוגיות ברפואה.

 
 "טכנולוגיה וביג דאטה בשירות האיכות ובטיחות המטופל" 

נבחר להיות הנושא המרכזי השנה בכינוס השנתי 2.12.15

פרופ' דייויד בייטס, נשיא החברה העולמית לאיכות ברפואה-ISQua וממובילי תחום 
הטכנולוגיה בבריאות בהרווארד ובארה"ב כולה, יהיה אורח הכבוד, וישא את הרצאת 

המליאה על טכנולוגיות והשפעתן על איכות הטיפול.

ברצוני להודות בשם כולנו לכל המנחים והמשתתפים בסדנאות.
נשמח לראות את כולכם נוטלים חלק גם בכינוס השנתי.

בברכת איכות ובריאות, וכינוס פורה ומהנה

פרופ' רן בליצר
יו"ר החברה הישראלית לאיכות ברפואה

בשם כל חברי הוועד

דבר יו"ר החברה הישראלית לאיכות ברפואה 

חברי הוועד
פרופ' רן בליצר - יו"ר

ד"ר עינת אלרן - מזכירה
פרופ' ארנון כהן - גזבר

גב' מלי קושא - מתאמת
פרופ' מאיר ברזיס

גב' איריס דגן
ד"ר יעקב דרייהר

גב' ליאורה ולינסקי
ד"ר ענת עקה זהר
ד"ר יואב יחזקאלי

ד"ר רחל ווילף מירון
מג'ר שלומית ישי

ד"ר לילך צולר
ד"ר איל צימליכמן
ד"ר גלית קאופמן

גב' כלנית קיי
ד"ר טניה קרדש 



 09:00-12:00     סדנאות בוקר מקבילות

13:00-16:00     סדנאות צהריים מקבילות

http://quality.doctorsonly.co.il :בחסות:להרשמה לסדנאות הפתוחות נא להיכנס ללינק

סדנאות סגורותסדנאות פתוחות

תכנית יום הסדנאות 

08:30-09:00 התכנסות קבלת פנים והרשמה לסדנאות בוקר 

12:30-13:00 התכנסות, הרשמה וארוחת צהריים למשתתפי סדנאות הצהריים

טכנולוגיות וטכנולוגיות 
מידע בשירות האיכות 

והבטיחות
 Prof David W. Bates

ד”ר איל צימליכמן,
ד”ר רונן לבשטין, 

ד”ר ערן סגל

שיטות איכות ובטיחות 
בשירות מניעת הזיהומים 

הנרכשים בבתי חולים 
 Prof David W. Bates

ד”ר איל צימליכמן,
ד”ר ענת גסר-אדלסבורד, 

גב’ אורטל שרלין

יזמות והובלה של 
תהליכי שיפור איכות 

ביחידה
 גב’ מלי קושא 

וד”ר עינת אלרן

מנהיגות להובלת איכות
 ד”ר נעמי סיגל, 

מר אורן ריס

שיפור חווית המטופל  
מסיסמא למציאות

גב’ איילת גרינבאום 
אריזון וגב’ יעל נאמן

איך מודדים איכות
 פרופ’ ארנון כהן, 

 גב’ ליאורה ולינסקי, 
 גב’ כלנית קיי 

וד”ר ענת עקה זוהר

דילמות ביישום 
אקרדיטציה

 ד”ר יעקב דרייהר, 
 גב’ עדנה בר-רצון 

וד”ר לילך צולר

רפואה מקוונת
ד”ר גלית קאופמן, 
גב’ אנג’לה עירוני, 

ד”ר טניה קרדש 
וגב’ איריס דגן

רצף הטיפול
ד”ר אפרת שדמי

 12:00-13:00  ארוחת צהריים למשתתפי סדנאות הבוקר


