
תוכנית מדעית
הכינוס השנתי ה-22 

של החברה הישראלית לאיכות ברפואה

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

 Technology & BIG DATA
בשירות האיכות ברפואה



חברים יקרים,
 

אנו מתכבדים להזמינכם ליטול חלק בכינוס השנתי ה-22 של החברה הישראלית לאיכות ברפואה,
 הכנס המהווה בעשורים האחרונים הבמה המרכזית בישראל להצגת העשייה בתחום איכות הטיפול 

ובטיחות המטופל ולמפגש ודיאלוג בין המובילים בתחום.
בכנס אשר יתקיים ב- 2/12 ישתתפו כמדי שנה מנהלים וצוותים רב מקצועיים מארגוני הבריאות

בישראל המייצגים את מערכת האשפוז והקהילה, נציגי משרד הבריאות וארגוני חולים.

החשיבות הגוברת של תחום האיכות ברפואה בישראל ניכרת, בין השאר, במספר הרב של התקצירים
שנשלחו לכינוס. השנה שוב נשבר השיא עם מעל ל- 440 עבודות!

מצגות ההרצאות והפוסטרים נבחרו בקפידה ע"י ועדת שופטים רחבה, בקריטריונים של חדשנות,
עבודת צוות, הצגת תוצאות ברורות ומשמעותיות ועניין רב תחומי.

"טכנולוגיה וביג דאטה בשירות האיכות ובטיחות המטופל" נבחר להיות הנושא המרכזי השנה.
בכנס תינתן במה מיוחדת לנושא החידושים הטכנולוגיים והשלכותיהם לשיפור איכות הטיפול

חווית המטופל ובטיחות הטיפול, ונקיים לראשונה במת סטארט-אפים בה יציגו חברות הזנק נבחרות
 את הכלים אשר פותחו ויעמדו לשיפוט הקהל לבחירת הפתרון המצטיין לקידום איכות הטיפול 

והשירות הרפואי.
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.

 
שפע עבודות איכותיות ומעניינות יוצגו בתערוכת הפוסטרים הרחבה ובסיום הכינוס יוענקו פרסים
 למציגי הפוסטרים המצטיינים. בכנס ניתן במה לסיכום ביניים של הרפורמה בבריאות הנפש, 

ויחשפו לראשונה הנתונים ההשוואתיים באיכות ובחוויית המטופל בבתי החולים הפסיכיאטרים.

בנוסף, יתקיים השנה לראשונה pre-conference ב- 1/12 – יום 'סדנאות אמן' להכשרה מתקדמת
על ידי טובי המומחים מהארץ, וכן סדנת אורח של פרופ' דיוויד בייטס בנושא טכנולוגיות ברפואה.

 
ברצוני להודות בשם כולנו לכל שולחי התקצירים, למציגי העבודות, למשתתפי הרב שיח וליושבי ראש 

 המושבים, לחברות שנתנו חסות, לחברה המפיקה ולכל חברי הוועד המורחב על השקעתם הרבה 
ותרומתם להצלחת הכינוס.

 
נשמח לראות את כולכם נוטלים חלק בחוויית הכינוס לכל אורכו.

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 



התכנסות והרשמה, כיבוד קל, סיור בתערוכה ובתצוגת הפוסטרים

ברכות 
מר משה בר סימן טוב, מנכ”ל משרד הבריאות

ד”ר ליאוניד אידלמן, יו”ר ההסתדרות הרפואית בישראל
פרופ’ רן בליצר, יו”ר החברה הישראלית לאיכות ברפואה

מושב מליאה 1      
יו”ר: ד”ר יצחק ברלוביץ, מנהל המרכז הרפואי וולפסון

Innovation and Big Data: Impact on Quality and Safety 
 Prof David W. Bates
  Over the past two decades Prof. Bates has established himself as the world 
 authority on enhancing quality and patient safety through the use of technology 
 and information technology. His groundbreaking research in this area has 
changed our understanding and practices in healthcare

חצי שנה לרפורמת בריאות הנפש - האם לילד הזה התפללנו?
פרופ’ גיל זלצמן, מנהל המרכז לבריאות הנפש גהה

איכות ושירות בבתי החולים הפסיכיאטריים - ממצאים השוואתיים
ד”ר ענת עקה זהר, ראש מינהל איכות, שירות ובטיחות, משרד הבריאות

הפסקת כיבוד קל, סיור בתערוכה ובתצוגת הפוסטרים

מושבים מקבילים א’

הפסקת צהרים, סיור בתערוכה ובתצוגת הפוסטרים 

מושבים מקבילים ב’

מושב מליאה 2 
יו”ר: ד”ר ענת עקה זהר, ראש מינהל איכות שירות ובטיחות, משרד הבריאות

התנהגויות בריאות של רופאים בישראל: נאה דורש - נאה מקיים?
ד”ר רחל ווילף מירון, מנהלת “חיים בריא”, מיזם ארצי בשילוב טלוויזיה ומדיה דיגיטלית

בוחרים בתבונה ברפואת הקהילה-הנחיות האיגוד הישראלי לרפואת המשפחה 
ד”ר איתן לבון, האיגוד הישראלי לרפואת המשפחה, המחלקה לרפואת משפחה בצה”ל 

במת סטארט אפ
Prof David W. Bates :מנחה

פרסים לפוסטרים  המצטיינים
 גב’ מלי קושא, מתאמת פעילות החברה הישראלית לאיכות ברפואה 

ויו”ר ועדת פרסים, מנהלת פיתוח עסקי-מוקד אחיות, שירותי בריאות כללית

הענקת הפרס לסטארט אפ הנבחר ודברי סיכום, 
פרופ’ רן בליצר, יו”ר החברה הישראלית לאיכות ברפואה

  Belongtail | BioGaming | Datos | Intensix | Medisafe
 Syqemedical | Zebra Medical Vision

08:00-08:30

 08:30-09:00

09:00

09:00-10:00  

10:00-10:20

10:20-10:40

10:40-11:15

11:15-12:30

12:30-13:30

13:30-14:50

14:50

14:50-15:05

15:05-15:20

15:20-16:30

16:30-17:00

17:00-17:30

תכנית הכנס 



01072703
TREAT מערכת תומכת החלטה 

ממוחשבת לתמיכה בטיפול 
בזיהומים חיידקיים

ד''ר נרימאן מנסור, שירותי בריאות 
כללית

 
01082786

גורמי סיכון להעברה צולבת 
של חיידקי אנטרובקטריאצאה 
עמידה לקרבפנמים: משתנים 

הקשורים לנחשף, למדביק 
ולמחלקה 

ד''ר פנינה ציובוטרו-אילת, שירותי 
בריאות כללית, המרכז הרפואי 

קפלן
 

03082564
בלימת היארעות של זיהום  

נרכש מסוג קלוסטרידיום 
דפיצילה במחלקות תת חריפה 

וסיעודי מורכב בבית החולים  
הרצפלד

גב' פולינה גרשקוביץ, בי"ח 
הרצפלד 

 
03032256

מניעת זיהומים בצנתר מרכזי 
בטיפול נמרץ ילדים

גב' סוניה שרעבי, המרכז הרפואי 
הדסה

 
01102748

ניהול הטיפול בדם ומוצריו 
והשפעתו על תוצאים בתר 

ניתוחיים 
גב' עדי ברלינר סנדריי,

המרכז הרפואי סוראסקי

01031501
אימות ההוראה הרפואית 
כתפקיד נוסף של הרוקח  
להגברת בטיחות הטיפול 

התרופתי
גב' מורן לאזריאן, המרכז הרפואי 

אסף הרופא

01102128
סרגל מדדים למערך הסיעוד 
בקהילה ככלי לשיפור איכות 

הטיפול 
גב' כלנית קיי וגב' נורית מן,  

שירותי בריאות כללית

01022613
שיפור האיכות בעקבות שיוך 

מבוטחים לרופא ראשוני
גב' סבטלנה דונסקוי, מכבי שירותי 

בריאות

01022415
אומדן הצמדות לקווי הנחייה 

בטיפול באוטם ללא הרמת 
מקטע אס-טי במחלקה לרפואה 

דחופה 
פרופ' הראל גילוץ, שירותי בריאות 

כללית

01032408
גורמים המנבאים את המסוגלות 

של צוותים רפואיים להטמיע 
שינוי – מקום של מיקוד שליטה 

פנימי 
פרופ' מרגלית גולדפרכט, שירותי 

בריאות כללית

03091422
 )screening( הצעה לכלי סקירה

נוח לאיתור הפרעה בדימוי 
הגוף בנערות – מחקר ראשוני 
בקבוצות חברתיות-תרבותיות 

שונות 
ד"ר גלית גולדז'ק-קוניק, שירותי 

בריאות כללית

01032088
מערכת מידע רב-מימדית לאיתור 

מטופלים  עם טרום-סוכרת 
בסיכון גבוה בדרום בארץ 

גב' שוש פלג, שירותי בריאות 
כללית

01041923
מה בין הכנסת שרותי גמילה 
מעישון לסל השרותים לבין 

איכות התוצאות? הקשר 
בין הכנסת שירותי גמילה 

מעישון לסל  להיקף, להרכב 
ההשתתפות בשרותים, ולגמילה

ד"ר דיאן לוין, שירותי בריאות 
כללית ואוניברסיטת חיפה

 03032182
חדשנות ומובילות - התחסנות 

נגד שפעת בקהילה
ד"ר מינה רותם, שירותי בריאות 

כללית

02062784
כתה חכמה – תכנית לחינוך 

לאורח חיים בריא בקרב תלמידים 
גב' קיילי נוביק, מכבי שירותי 

בריאות

01062177
המלצות קליניות בתיק הרפואי 

 הממוחשב ככלי עזר 
 טכנולוגי למטפל לקידום 

הבריאות בקהילה 
ד''ר אורנה שמאי, מכבי שירותי 

בריאות

01061913
הצד השני של השקיפות: איום 

 )shaming – בביוש )שיימינג
על צוות רפואי 

גב' מיכל שטיינמן, המרכז הרפואי 
רבין

01062771
הוספת כלים ממוחשבים לסיוע 

בקבלת החלטות משפרת את 
הטיפול בחולי סכרת מאושפזים
ד''ר עירית הוכברג, המרכז הרפואי 

רמב"ם

01061833
השוואה בין שני סוגי מערכות 

 תומכות החלטה מבוססי 
רשומה רפואית ממוחשבת 

לשיפור הניטור המעבדתי בחולי 
סוכרת מאושפזים

ד''ר שלומי קודש, שירותי בריאות 
כללית

01061503
 השימוש באפליקציה 

סלולארית לניטור והתרעה 
מוקדמת על החמרה במצבם 

הנפשי של מטופלים הסובלים 
מהפרעות פסיכיאטריות קשות
ד''ר דרור דולפין, מרכז לבריאות 

הנפש גהה

01011491
 הטמעת שירות המוקד 

האונקולוגי 9585*
גב' מלי קושא, שירותי בריאות 

כללית 

01102055
הערכת התערבות קלינית 

 CF ממוקדת על היענות לחולי
 ד"ר אדי לנדאו, מרכז שניידר 

לרפואת ילדים בישראל

01042702
 איכות בידיים טובות: אמון 
ומצויינות בחווית מטופל  

קשורים בהשגת תוצאים גבוהים 
באיכות רפואית 

ד"ר גלית שפר, שירותי בריאות 
כללית

01032665
 מיזם לשיתוף פעולה בין 

בית חולים לבין המוסד לביטוח 
לאומי

גב' אורה שמאי רוסלר, המרכז 
הרפואי שיבא

01012768
האם ד"ר גוגל תורם לחווית 

המטופל?
 ד"ר סיגל שפרן תקוה, מרכז 

אקדמי לב

01072764
ניתוח ביג דאטה רפואי  לאיתור 
אנשים בסיכון מוגבר להמצאות 

סרטן
פרופ' ורדה שלו, מכבי שירותי 

בריאות 

01031578
סמרט סט ככלי לקידום שימוש 

משכל באנטיביוטיקה 
ד"ר לימור ציפרמן, מכבי שירותי 

בריאות

01032715
איתור מקרים הדורשים תשומת 

לב רפואית מיוחדת באמצעות 
הפעלת תהליך כריית נתונים 

ממוחשב
מר דרור יפרח, צה"ל

03032732
וויזואליזציה קומפקטית במחקר 
אפידמיולוגי של נתונים מורכבים 

ממאגרי מידע גדולים מאוד  
ד"ר אריאל בניס, שירותי בריאות 

כללית

01032526
העולם החדש לשיפור איכות 

רפואת הנשים - כלים חדשניים 
לבקרת איכות הרשומה הרפואית 

ואיכות הטיפול  )ביג דאטה(
ד"ר יורם וולף, מאוחדת

מושב א' 1
BIG DATA

יו"ר: פרופ' נחמן אש, ראש 
חטיבת הבריאות, מכבי שירותי 

בריאות
ד"ר מיקי הלברטל, סגן מנהל בית 

החולים, ראש המינהל לאיכות 
ובטיחות, המרכז הרפואי רמב״ם

מושב א' 2
טיפול ממוקד לקוח 

Patient Centered Care
יו"ר: גב' איילת גרינבאום, מנהלת 

אגף השירות, מינהל איכות 
 ושירות, משרד הבריאות

ד"ר חזי לוי, מנהל המרכז הרפואי 
ברזילי

מושב א' 3
שימוש בטכנולוגיה 

לשיפור איכות הטיפול  
יו"ר: ד"ר חנה גבע, יו"ר החברה 

 הישראלית לאיכות ברפואה לשעבר
גב' אנג'לה עירוני, מנהלת מערך 

מוקדים רפואיים, מכבי שירותי 
בריאות

מושב א' 4
מניעה וקידום איכות
יו"ר: פרופ' אבי פורת, רופא 

 ראשי, מכבי שירותי בריאות
ד"ר דורית וייס, אחות ראשית, 

שירותי בריאות כללית

מושב א' 5
תהליכי שיפור איכות

יו"ר: פרופ' משה קוטלר, מנהל 
המרכזים הרפואיים לבריאות 

הנפש באר יעקב - נס ציונה
ד"ר ארן שביט, רוקח ראשי, 

מאוחדת

מושב א' 6
מניעת זיהומים

יו"ר: גב' לילי פרלמן, ראשת אגף 
סיעוד, חטיבת בתי חולים, שירותי 

בריאות כללית
ד"ר ארנה טל, סגנית מנהל המרכז 

הרפואי אסף הרופא

11:15-12:30  |  מושבים מקבילים א'



01081922
בחירת כלי מיטבי לאומדן סיכון 

לנפילות בילדים
גב' הניה פרי-מזרה וד"ר יעקב 
דרייהר, שירותי בריאות כללית

 
03081692

אומדן כאב והפחתת אלימות נגד 
צוות סיעודי במיון 

ד''ר נסרה אדלבי, המרכז הרפואי 
לגליל )נהריה(

 
01081955

מבדק איכות – תרבות בטיחות 
ארגונית 

ד''ר יפה עין- גל, משרד הבריאות 
 

01081193
ניהול ובטיחות בתהליך לקיחה,  
העברה וטיפול עד מתן תשובה  

בדגימות ציטו/פתולוגיות  
גב' זהבה שושני, שירותי בריאות 

כללית
 

01082054
התעמרות שכיחה במוסדות 
בריאות – אתגר חיוני לאיכות 

פרופ' מאיר ברזיס, הדסה עין כרם 
והאוניברסיטה העברית

01082118
הרוקח הקליני והתיק הרפואי 
 הממוחשב ככלי להתמודדות 

עם ריבוי תרופות 
ד''ר אורלי שמעוני, שירותי בריאות 

כללית

01082145
יש דברים שרק אחיות יכולות:  

פיתוח והטמעת מודל אחות 
מרכזת טיפול בבתי החולים 

בכללית 
גב' לילי פרלמן, שירותי בריאות 

כללית

01032003
ביקור יזום של אחות מרכזת 

 טיפול – בזבוז או רווח? 
גב' מרינה לאוננקו, המרכז הרפואי 

מאיר

01013162
מה קובע את המרחק שמטופל 

נוסע עד למרפאת הרופא? 
גב' יהודית צמיר, מכבי שירותי 

בריאות

01061917
הביקור הוירטואלי במרפאת 

הרופא הראשוני במכבי שירותי 
בריאות  מאפייני המשתמשים 

והשפעת השירות על מספר 
הביקורים במרפאה 

גב' רונית לוי חיון, מכבי שירותי 
בריאות

01022746
צמצום פערים בכללית: האם 

תוכנית ההתערבות משיגה 
כעבור 6 שנים הפחתה יחסית 

בתמותה?  
ד''ר משה חשן, שירותי בריאות 

כללית

01092122
אבחון ריאליסטי של תכנית כלל 
ארגונית לשיפור איכות וצמצום 

פערים 
גב' סיון שפיצר שוחט, 

אוניברסיטת חיפה

02091976
חרדים אינם מתחסנים האומנם?

גב' קרן גולדברג, מאוחדת

 01092026
גורמי סיכון למחלות לב וכלי דם 

בעולי אתיופיה – מחקר מעקב 
של 30 שנה 

מר יונתן ראובן, אוניברסיטת בן 
גוריון בנגב

01092395
הצלבת רשמים: קיומה של 

מחלה פסיכיאטרית מנבאת 
מדדי איזון סוכרת לא מיטביים  

ד''ר ערד קודש, מאוחדת

03072043
בחירה מושכלת –  שימוש 

בתזכורות לרופאים לשיפור 
איכות הטיפול בסרטן הערמונית

ד"ר יורם וולף, מאוחדת

01071350
 רחוק מהעין – רחוק מהלב? 

 נוכחות פיזית של גריאטר 
 במרפאות משפרת יישום 
 המלצות הניתנות במהלך 

יעוץ גריאטרי 
ד"ר יאן פרס, שירותי בריאות 

כללית

03071803
הערכת שימוש נאות בתכשירי 

אנטיביוטיקה במחלקות שונות  
בבית חולים גריאטרי

ד"ר יאנינה קונין, מרכז גריאטרי 
ממשלתי דורות נתניה

01051606
מרכז ייעוץ מקדים לצנתורי לב 

אלקטיביים במכבי - סיכום שנת 
פעילות

ד"ר יצחק אבנד, מכבי שירותי 
בריאות

01012809
שימוש במערכת תומכת החלטה 
לשיפור איכות הטיפול  וצמצום 

הפעולות המיותרות בטיפול 
ברעלת הריון  

ד"ר ארז שלום, אוניברסיטת בן 
גוריון

01032757
מדדי איכות –  אמת או חובה?  

תהליך הגדרה והטמעת מדדי 
איכות  מקומיים ביחידות ללא 

מדדי איכות מחייבים 
ד''ר מירה מרם, המרכז הרפואי 

מאיר

03022038
 שימוש בבנזודיאזפינים 

בקשישים בישראל 2011-2013 
ד''ר אהוד הורביץ, האוניברסיטה 

העברית ירושלים  

01021961
מבדק איכות רשומה רפואית 

גב' אסתי שביט דידי, משרד 
הבריאות

03042761
קביעת המדדים החיוניים לצורך 
החלטה מיטבית לביצוע צילום 

חזה בילדים הסובלים מחום 
קוצר נשימה ושיעול  

פרופ' חיים ביבי, המרכז הרפואי 
האוניברסיטאי ברזילי

 01042146
התכנית הלאומית להערכת 
תהליכים ותוצאות  במערך 

שיקום בריאות הנפש בקהילה
פרופ' דיויד רועה, אוניברסיטת 

חיפה

01031959
טיפול מכוון: טיפול אינטגרטיבי 
מותאם אישית לחולים עם ריבוי 

תחלואה
ד''ר אפרת שדמי, אוניברסיטת 

חיפה

03032720
הפחתת הסיכון להיארעות 

פקקת ורידית עמוקה  
במאושפזים באמצעות הערכת 

סיכון ממוחשבת 
ד''ר אוהד בנטור, המרכז הרפואי 

סוראסקי

03021630
 צמצום אשפוזים חוזרים - 

מטוב למצוין
ד''ר גיל לביא, בית חולים כרמל, 

שירותי בריאות כללית

01022760
איזון סוכרת במעבר בין מחלקה 

פנימית לקהילה:  הצלחות, 
כשלונות ותובנות  

ד''ר דרור דיקר, המרכז הרפואי 
רבין, בית חולים השרון

01032680
 Hospital תקוף של מדד

לחיזוי אשפוזים מחדש ברי 
מניעה בתקופה של 30 יום 

מיום השחרור מחקר רב מרכזי 
בינלאומי:  תוצאות מבית חולים 

שיבא בישראל
מר נדב פוריה, המרכז הרפואי 

שיבא
01062743

הטמעת מערכת התראות 
לאישור ערכי מעבדה קריטיים  

בבית החולים הכללי במרכז 
הרפואי שיבא

גב' אורטל שרלין, המרכז הרפואי 
שיבא

מושב ב' 1
 רצף טיפול ומניעת 

אשפוזים חוזרים
יו"ר: ד"ר אהוד דודסון, מנהל 

המרכז הרפואי סורוקה
גב' דורית גולדמן, ראש אגף 

סיעוד, מאוחדת

מושב ב' 2
מדידת איכות

יו"ר: פרופ' אורלי מנור, ראש 
התכנית הלאומית למדדי איכות 

לרפואת הקהילה, מלמ"ב
ד"ר ערן הלפרין, מנהל המרכז 

הרפואי רבין

מושב ב' 3
שימוש מושכל 

בהתערבות רפואית-  
choosing wisely

יו"ר: ד"ר ורד עזרא, ראש מינהל 
רפואה )בפועל(, משרד הבריאות

סא"ל ד"ר חגית פדובה, ראש ענף 
רפואה, מחלקת שירותי רפואה, 

צה"ל 

מושב ב' 4
צמצום פערים בבריאות

יו"ר: ד"ר שי בריל, מנהל בית 
חולים בית רבקה

גב' אילה פרג, פיזיותרפיסטית 
ראשית במשרד הבריאות, 
מנהלת המחלקה הארצית 

לפיזיותרפיה

מושב ב' 5
תהליכי שיפור איכות

יו"ר: ד"ר דודי מוסינזון, סמנכ"ל 
 רפואה, מאוחדת

גב' פטריסיה צימרמן, מנהלת 
סיעוד מחוז שרון שומרון, שירותי 

בריאות כללית

מושב ב' 6
בטיחות המטופל 

והצוות המטפל
יו"ר: ד"ר מירי מזרחי ראובני, 

ראש מחוז השרון, מכבי שירותי 
 בריאות 

גב' רנדה אליאס, סגן מנהל ביה"ח 
לאיכות ובטיחות בית חולים נצרת 

אי.מ.מ.ס.
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