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 1510.27. –עשרה של וועד החברה הישראלית לאיכות ברפואה  תשעישיבה הנדון: 

ד"ר יואב יחזקאלי, ד"ר יעקב דרייהר, ד"ר מירון, -ד"ר רחל וילףנכחו: פרופ' רן בליצר, מלי קושא, 

  ישראל )אריאל, ליאת ושני( -ליאורה ולינסקי, נציגי חברת כנסטניה קרדש, 

 ד"ר עינת אלרן, כלנית קיי, זוהר-ענת עקהד"ר  איחרו:

, מג'ר נעדרו: פרופ ארנון כהן, פרופ' מאיר ברזיס, איריס דגן, ד"ר גלית קאופמן, ד"ר לילך צולר

 שלומית ישי, ד"ר איל צימליכמן

 נושאים שנדונו בישיבה:

 עיתון: (1

a)  ברכות רבות לד"ר יעקב דרייהר על ההתמדה והעמידה בלו"ז. –באוויר  4גיליון 

b)  יגיש הצעת מחיר להדפסה. ד"ר דרייהר –יחולקו בכנס  4-ו 3גליונות 

עם החברה בהובלתו של פרופ ראובן צימליכמן. כל נושא האיכות יתואם  מכון לאיכותהר"י מקים  (2

 לאיכות ברפואה.

 רצף הטיפול: (3

a)  .תגובת החברה יצאה למשהב"ר.חלק מהמסקנות בדיוני במשהב"ר 

b) נושא נוסף שיש לקדם במסגרת החברה לאיכות.  -מדדי רצף הטיפול בפסיכיאטריה 

 :-הכשרה (4

a) הקורס מוכן  -מירון על ההתמדה וההשקעה למרות המכשולים-כל הכבוד לד"ר רחלי וילף

 לצילומים.

 תקנון החברה לגבי מועד הבחירות ומספר קדנציות של חברי הועד:  (5

a) נערכה הצבעה של חברי הועד שהיו  -רים בועדנדונה ההגבלה במספר הקדנציות של החב

מול  פרופ בליצרע"י קדנציות. יבחן  2-ביטול ההגבלה ל -נוכחים כדי לבחון שינוי התקנון

 הר"י

 :2/12/15כנס החברה הישראלית לאיכות  (6

a)  ,לאחר הכנס תתכנס ועדה להכנת הכנס בשנה הבאה לדון בשיווק הכנס למוסדות הבריאות

 בהרחבת מעגל השופטים, בחינת היתרון בכנס של יומיים. 

b) "י פרופ בליצרהמצגת שתוצג במליאת הכנס תישלח להערות חברי הועד ע 

c) ר המצטיין. חברי הועד + שופטים נוספים ישפטו את התקצירים בבוקר הכנס לבחירת הפוסט 

d) ישלח את סיכום פעילות החברה בשנה האחרונה למנכ"ל משהב"ר וליו"ר הר"י פרופ בליצר . 

e) קונפרנס יצולמו ויערכו לקראת הצגה קצרה ביום למחרת בכנס. -הסדנאות ביום פרה 

f)  .דנו בתקציב הכנס כפי שמסוכם עד כה 



סיכום, הפקת  –לת פברואר לחברי ועד החברה לאחר הכנס יתואם מפגש של יומיים בתחי (7

 לקחים מהסדנאות ומהכנס, חשיבה על קורס ההכשרה. 

 

 ד"ר עינת אלרןמלי קושא, : וסכמ

 

 

 


