
10/3/11 

 23/2/16שנערכה בתאריך  21ישיבה מס' סיכום הנדון: 

מירון, ד"ר יעקב דרייהר, ליאורה ולינסקי, ד"ר לילך -נכחו: פרופ' רן בליצר, מלי קושא, ד"ר רחל וילף

 זהר, איריס דגן, ד"ר עינת אלרן-צולר, מג'ר שלומית ישי, ד"ר יואב יחזקאלי, ד"ר ענת עקה

 ד"ר גלית קאופמן, פרופ' ארנון כהן,  ,ד"ר טניה קרדש ,התנצלו: כלנית קיי, פרופ' מאיר ברזיס

 ד"ר איל צימליכמן

 :ישיבהנושאים שנדונו ב

, 2016לפעילות בנושאי איכות בשנת  התחייבויותיהםכל חברי הועד מתבקשים לבחון שוב  (1

 נא לעדכן את כלל החברים.  -במידה וישנם שינויים

 הכשרה: (2

והתכנים הרלוונטיים כדי  NPSF -חלק מצגות ה יציג בפני חברי הועד ד"ר איל צימליכמן .א

 שחברי הועד יכירו מהות הקורס, וכן יציג מהי שיטת העבודה עם האמריקאים. 

מעדכנת שמצגות הקורס המקוון והתדריך שנערכו בשת"פ עם הר"י  מירון-וילף"ר רחלי ד .ב

 כמעט מוכנים

תקדמנה רכישת הקורס המקוון במכבי. נערכים כעת  אלרן עינת"ר וד קאופמן גלית"ר ד .ג

 עובדי מאוחדת בהובלת גב' ליאורה ולינסקי.  300 -מהלכים לרכישת הקורס ל

מעדכנת כי נכתב ספר קידום בריאות ובו תכנים רלוונטיים לתהליכי   ולינסקי ליאורה' גב .ד

 איכות. 

לסטודנטים ברפואה, סיעוד ומקצועות בישיבה הבאה יערך דיון בנושא כתיבת "ספר איכות"  .ה

 אחריות פרופ רן בליצר –הבריאות 

את לחברי הועד  שלחהמבקשת מחברי הועד לשלוח תקצירים לאתר החברה.  גב' מלי קושא (3

 .המדורים לפרסוםפירוט 

מעדכן על הקמת המכון לאיכות של הר"י. כעת מחליטים על תכני העיסוק של  בליצר רן פרופ (4

 של העיסוק תחומי, ככלל . עם החברה לאיכות ברפואההאגף יחסי הגומלין של  לרבות. אגף זה

 עניין הביע המכון, איכות ומדידת איכות קידום של הספציפי ובתחום, מאד רחבים יהיו המכון

 .החברה עם הדוק פ"לשת ונכונות

קופות, מהבי"ח, מהעלו רעיון להקמת פורום של מובילי איכות  אלרן עינת"ר וד בליצר רן פרופ (5

ניתן לקיים שיתכנס פעמיים בשנה ללמידת עמיתים, החלפת דעות ובעלי עניין נוספים,  שהב"רממ

 המוסדות נציגי להזמנת מכתב להוציא בליצר' פרופ באחריותסביב נושא מסויים. הפורום 

 .לפורום

 :סוכם, וליום הסדנאות השנתי האיכות לכנס הנוגע בכל (6

 .הכנסועדת  יו"ר- קושא מלי' גב .א

 מושב הקמת את לרכז עצמה על לקחה וכן, הסדנאות יוםועדת  יו"ר קאופמן גלית ר"ד .ב

 .הכנס ביום( Ted סגנון) קצרות הרצאות

 .המצטיינים הפוסטרים ושיפוט יו"ר תת ועדת הפוסטרים ולינסקי ליאורה' גב .ג



 הוועד ישיבת עד מתוכנן פעילות וגאנט הצוות חברי שמות את להעביר מהמרכזים אחד כל באחריות

 .הבאה

הנוכחים בישיבה הסכימו כי אם נצליח לקדם את המשימות שסוכמו )רצ"ב הטבלה( גם  (7

 .בלבד כלל חברי הועד אחת לחודשייםבהר"י של בהתכתבות במיילים, נעבור להתכנסות 

 

 סכמה: ד"ר עינת אלרן

 

 

 

 ועד החברה הישראלית לאיכות ברפואה -טבלת תחומים לטיפול ומובילים 

 

 לו"ז הערות שותפים נושא שם
מדידת איכות  רן

 בצה"ל
 המטרה. פרטניות פגישות סוכמו עינת, ענת

 מדידת מערך לגבש ל"לצה לסייע
 .הסדיר לאנשי איכות

 חגית עם יגובש
 פ"מחר פדובה

 2011ליונות יג 3  חברי הועד עיתון יעקב
, 2012)סיכום כנס 

שקיפות 
 (1באיכות+

אקרדיטציה 
 לבן-כחול

מסמך התאמה בשלב ראשון:  
לישראל לארגוני הבריאות 

 JCI -בנקודות ייחודיות של ה

 

הכשרה עם  אייל
NPSF 

סגירת החוזה וסוגיית ההתעדה,  טניה
 -הכנת תכני הקורס, שיווק
 הוצאה לפועל של הקורס.

 

 

הצעה לכנס בינלאומי בנושא  יעקב כנס בינלאומי
מנהיגות וחינוך לאיכות עם 
אייל  -שותפים מובילים מארה"ב

 ויעקב

 

קורס מקוון עם  רחלי
 הר"י

הכנה סופית של הקורס, בניית  טניה
שאלות, שיווק בארגונים )קופות 

 ובי"ח(

 

 שוטף  חברי הועד אתר/פייסבוק מלי

רצף הטיפול 
 בסרטן השד

   ליאורה

כלי למבדק איכות 
 למוקדים

   יעקב

הכשרת רופאים,  איריס
סיעוד, מקצועות 

הבריאות 
להדרכת 
מטופלים 

לאורחות חיים 
 בריאים

  כולל סטנדרטיזציה ומדידה רחלי



     ארנון

מדידה ברפואת  לילך
 עור

מדדים. היכן ימדד? איך  2נקבעו  ארנון
 יקודם?

 

מדידה ברפואת  שלומית
 ראות

   

Drug 
Reconciliation 

  בחיבור לרצף הטיפול התרופתי 

מדידת איכות  עינת
 בנאונטולוגיה

   

מדידת איכות 
 בגינקולוגיה

   

מדידת איכות 
 באורתופדיה/פיזיו

   

רצף הטיפול  גלית
מניעת  -גנרי

 אשפוזים חוזרים

   

הערכת שירותי 
 רפואה מרחוק

מדדים/סטנדרטים ברפואה  לילך, 
מרחוק לרבות ניהול סיכונים לפי 

תחום )אקוטי, כרוני, קידום 
 בריאות(

 

רצף טיפול  כלנית
הקשיש: בחולה 
בריאות -סוציאלי

רצף הטיפול בין 
המערכת 
הרפואית 

למערכת הרווחה 
 וביטוח לאומי

   

פורמט לשחרור  טניה
 מבי"ח לקהילה

יעקב, 
שלומית, 

יואב, לילך, 
אבי ויסמן 

 מרמב"ם

  

מיפוי פוטנציאל לפעולה בנושאי  עינת choosing wisely ליאורה
מסמך עבודה.  -שימוש מושכל

לדוגמה: שימוש מושכל במדדים, 
, בביקורי רופא, IVF -ב

באנטיביוטיקה, בדימות ובדיקות 
 מעבדה.

הוצע לפנות למכון הלאומי 
ולאסוף המשתתפים שזכו 
הגרנטים בנושא. ליזום יום 

עבודה עם יו"ר האיגודים בהר"י 
 ת בנושאלייצר עבודה משותפ

 

 

 


