ישיבת ועד החברה לאיכות ברפואה 61.2.92 ,
השתתפו  -איל ,יעקב ,ליאורה ,מלי ,רן ורחלי; בשיחת וועידה – כלנית.
הנושאים שנדונו:
 .9הכינוס השנתי
א .הארכת מועד הגשת תקצירים -לאור הביקוש הרב מועד הגשת התקצירים
יאורך עד  ,14.7.2016באחריות מלי
ב .מבנה הכנס:
.i
.ii
.iii
.iv

מליאה-מרצה אורח פול לוי(באחריות אייל )
 3הרצאות  TEDקצרות והרצאה מוצעת על מדדי איכות בקהילה,
מושבים מקבילים,
פאנל בנושא מנהיגים איכות-הכיצד? איזה מהמורות  /אתגרים צריך
לעבור בתהליך.....
משתתפים ב"שיחת סלון" על מנהיגות בפאנל
מוצע להביא מנהיגים  -כולל מחוץ לעולם הבריאות
הצעות שעלו בישיבה:







אלונה ברקת
שלושה ארבעה אקזיטולוגים – אחד ממייסדי  ,wazeשיספרו
על הדרך ,על ההצלחה והכשלונות ,הבדידות ,סיפור של
מנהיגות.
מנהל של בי"ח מכללית ואחד מבי"ח של המדינה.
רבקה כרמי – כנשיאה ,מנהיגה ללא ספק ,רפואה וצבא –
סיפורים מרתקים.
מנכ"ל טבע ארז ויגודמן.

חברי הוועד מתבקשים להתייחס להצעות ולהמליץ על 6-3
מנהיגים לפאנל של אחרי הצהרים – מישהו שהייתם מוכנים
להישאר בשביל לשמוע אותו.
 .vהכרזה על פוסטרים מצטיינים
 .viהכרזה על נבחרי הוועד לקדנציה הבאה..
ג .שיפוט תקצירים -כל חברי הוועד מתבקשים להיערך לשיפוט תקצירים תוך10-
ימים וכן להמליץ על שופטים נוספים( .נוסיף רובריקה לגיליון שיפוט התקצירים
האם "מתאים למאמר לעיתון איכות ברפואה"  ,באחריות מלי)

ד .ישיבות ועדה מדעית יתקיימו במהלך חודש אוגוסט בכדי להוציא תשובות
למגישים כבר בסוף אוגוסט באחריות עינב
ה .הפקת סרטון לסיכום פעילות וועד נוכחי שיוקרן בכנס ,בתוך הסרטון ישולב
קליפ על השפעת ההכשרה בקרב הצוותים .באחריות מלי
ו .חסויות -שלומית מדווחת על גיוס של  .₪ 53,000יש לפרט איזה חברות נתנו
חסות ומי נתן תשובה שלילית .יעקב יפנה לבנק לאומי (עבור בלעדיות סכום
החסות מוכפל) ,דיאלוג עם קמיליון ואופיסופט (איל)( IBM ,ליאורה) ,חברות
למניעת זיהומים (איל – מיזם "מגן חיים")
הכנת ברושור דיגיטלי אטרקטיבי לפנייה לחברות (כלנית) חברות המספקות
מדים לצוותים (כלנית)
עלתה אפשרות להציע לחברות לממן – מושב על אחד משלושת הנושאים
הבאים:
/ EMRאינפורמטיקה
 חדשנות מניעת זיהומיםהצעה נוספת דוכן למכירת ספרים( .שלומית)
 .2יום סדנאות
הוחלט לקיים יום סדנאות אחת לשנתיים
 .3בחירות לוועד
יו"ר תהליך הבחירות :פרופ' אבי פורת (אישר) ופרופ' יאיר בירנבאום (באחריות רן)
ליאורה התנדבה לסייע בתהליך הבחירות
 .4הכשרה מקוונת באיכות – שאפו לרחלי על המאמצים שהשקיעה בכל תהליך בניית
תוכנית ההכשרה.








הקורס מוכן  ,עובדים על עיצוב האתר במסגרת אתר האקדמיה המקוונת של הר"י
מסמך מושגי יסוד שאמור להיות מסמך נלווה לקורס המצולם נמצא בתהליך עיצוב
(הרחבנו את המסמך המקורי שעסק ברפואת המשפחה והוספנו פרקים על
אקרדיטציה ,מדידת איכות באשפוז ושיפור איכות באשפוז) .כמו כן לינק למסמך
מורחב של שיטות וכלים לשיפור איכות שנכתב ע"י מלי ועינת כחומר רקע לסדנאות
בשנת 2015
תוכנית שיווקית בבנייה על פי קהלי יעד (דוברת הר"י בשיתוף רחלי ,רן ומלי)
מאוחדת רכשה את הקורס לצוותיה .ליאורה מדווחת על שביעות רצון גבוהה ממי
שהתנסה בלמידה במאוחדת.
מתקיים דיאלוג לרכישת הקורס בשיב"א ורמב"ם
תעשה פנייה לאחות הראשית של משרד הבריאות

 .5קורס הכשרה למובילי איכות בשיתוף עם  -NPSFבאחריות אייל


מנהל הקורס יבחר את האנשים שמעוניין בהם להרצאות ,יבקש הסכמתם ואחרי זה יפיץ
לחברי הוועד לידיעה.




ההרצאות יהיו אודיו עם PP
ייעשו מאמצים להכין מצגת אחת ערוכה לכנס השנתי – באחריות אייל

 .2שונות






פרויקט מנהיגים איכות של הר"י :הפרויקט הושק בעזרת המכון לאיכות של הר"י
ומטרתו לעודד את כל האיגודים של הר"י להשתתף בחתירה לאיכות בהובלת
האיגודים ומעורבות בבניית מדדים ,הר"י תומכת במהלך באופן פומבי ונחרץ .בשנים
הראשונות נתמקד בבניית תוכנית לאומית של מדדי "שימוש יתר" לסוגיהם .התחלנו
במיפוי של נציגים מטעם  20האיגודים הגדולים ונקבעו נציגים ל 13 -מתוכם .זה
נעשה בתיאום עמדות עם  choosing wiselyהעולמית ,אשר תיתן את שמה לתהליך.
נציגי החברה לאיכות תומכים בפרוייקט ,בעיקר אלו שמתעניינים בCW-
המכון של הר"י נותן תמיכה לוגיסטית לתהליכים.
- 11.7.16הצגת תוצרי הוועדה על רצף הטיפול בחולות סרטן שד למועצה לאומית
באונקולוגיה (מלי ונציגי הוועדה)
ועדת מדדי רצף טיפול .-קריאה לחברי וועד שמוכנים לסייע במשימה ברצף הטיפול
בתחומים קליניים אחרים.
הוצאת כתב עת איכות ברפואה – חוזרים למנגנון הפעולה הקודם הנוח...
רחלי תכתוב מאמר על פיתוח תכנית הכשרה מקוונת.





איל ורחלי דיווחו על קורס "ניהול איכות בשירותי הבריאות" שהם מרכזים ויפתח
בשנת הלימודים הקרובה במסגרת לימודי מנהל מערכות בריאות כתואר שני
בבריאות הציבור ()MPH/MHA
בחירות לוועד
 3חדשים לפני הכנס  -יוצא קול קורא להגשת מועמדות ,מתאים למי שהיה חבר
לפחות  3שנים בחברה .מגישים מועמדות ,לפי פורמט כולל תמונה; כל זה נשלח
לכולם שיכירו את המועמדים כדי שישלשלו את בחירתם ביום הכנס; צוות בחירות
שבו אבי פורת ויאיר בירנבאום ,וכן וועדת ביקורת  -צריך לבקש משתתפים לוועדת
ביקורת בקול הקורא יכולים להגיש מועמדות ללא מגבלות על מספר קדנציות.

סיכמו :רחלי ומלי

