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 167/62/תאריך וועד החברה מישיבה סיכום הנדון: 

מירון, ד"ר יעקב דרייהר, ליאורה ולינסקי, מג'ר -ד"ר רחל וילף, ד"ר עינת אלרןנכחו: פרופ' רן בליצר, 

 מלי קושא.זהר, -שלומית ישי, ד"ר יואב יחזקאלי, ד"ר ענת עקה

 :ישיבהנושאים שנדונו ב

 . ₪ 86,000 עד עתה גויס -חסויות (1

 תפנה לחברות שנתנו חסות לכנס שקיפות בבריאות -ענת .א

 חברות טכנולוגייה שלחו תקצירים לכנס .ב

 .2017תצא פנייה לכל החברות לתקצב חסות לכנס -בתום הכנס .ג

שלומית תעביר טבלה מסכמת מי נתן חסות ולמי צריך לפנות. באחריות כל חברי הוועד  .ד

 בתאום עם שלומית. לפנות לחברות שטרם נתנו חסות וחברות נוספות

 :מקוונת בסיסית הכשרה (2

 באחריות רחלי מול הר"י.-ם בתוכנית ההכשרה המקוונת ירדלוגו הר"י על שמות המרצי .א

 עיצוב האתר המקוון בישורת האחרונה, על התחלת הלמידה תצא הודעה לכל החברים  .ב

 חברי הוועד ישלחו תוך שבועיים מאמר לאתר:-אתר החברה (3

 בגנקולוגיהאיכות -עינת .א

 סקירת מאמר עדכני באיכות-ליאורה .ב

 סקירת מאמר-יעקב .ג

 הכשרה-רחלי .ד

 רוקחות-שלומית .ה

 יתר החברים יבחרו נושא ויכתבו לאתר .ו

 מאמרים לכתב עת איכות ברפואה (4

 בפיזיותרפיה PROMתפנה למנהלת הפיזיו למאמר על  -עינת .א

 בעולם Choosing wiselyעדכוני  -ליאורה, Choosing wisely Israelתוכנית  -רן  .ב

 רחלי–הכשרה  .ג

 ענת-מדידת איכות בפסיכיאטריה .ד

 רצף טיפול סרטן שד -מלי וליאורה .ה

 יפנה לצוות בסורוקה שיכתבו בנושא שת"פ עם ביטוח לאומי -יעקב .ו

 תפנה לורדה שלו על כלים ממוחשבים -עינת .ז

 

 בחירות (5

 חברי וועדת בחירות: פרופ' אבי פורת וד"ר ירון מושקט .א

 וועד החברה שגיבשו חברי וועדת הבחירותבחירות לאושר קול קורא ל .ב

 15.9.2016מועד אחרון להגשת מועמדות  .ג

 ניוזלטר יופץ לכל החברים בחברה .ד

 



 הכינוס השנתי: (6

 מליאת בוקר

  פול לוי – מרצה אורח .א

 TEDהרצאות  .ב

i) ארז ויגודמן 

ii) פרופ' איציק קרייס 

iii) ד"ר דן טורטן? 

iv) ?ענת יפה? שמיים 

הכוונה היא  –באחריות פרופ' אורלי מנור. להבהיר  -מדדי איכות בקהילההרצאה על  .ג

 לפי קופות  חשיפת נתונים השוואתייםל

 

 מליאת אחה"צ

 

חשיפת נתונים הכוונה היא ל –באחריות ענת עקה זהר. להבהיר  -חווית המטופלהרצאה על  .ד

 השוואתיים לפי מוסדות

 שניפרופ' מרדכי ה של הנחיילבחון  – חברי פאנל בנושא: מנהיגים איכות .ה

i) פרופ' שוקי שמר 

ii) פרופ' רבקה כרמי 

iii) פרופ' חן שפירא 

iv) ? 

v) ? 

עבודת הוועדה בהובלת מלי קושא הוצגה במועצה הלאומית  -רצף טיפול בחולות סרטן שד (7

 לאונקולוגיה וזכתה להדים חיוביים.

 

ה על קידום איכות סרט פתיחה המסכם את פעילות הוועד וההשפע- תקציב לסרט פתיחה (8

  תקציב להפקת הסרט.אושר – במערכת הבריאות

 ומלי קושא : ד"ר עינת אלרןוסכמ

 


