
 

 

 

 31.7.17ה מיום פרוטוקול ישיב
 החברה הישראלית לבטיחות הטיפול וניהול סיכונים ברפואה

 

ד"ר אודי קנטור, עו"ד טלי חלמיש, ד"ר יהודית לפינסקי, גב' ד"ר ענת עקה זהר,  פרופ' ירון ניב,: כחונ

 אשכנזי, גב' דנה ארד אורלי מנור, ד"ר יוסי טל, עו"ד לימור כהן

פרופ' אמיתי זיו, פרופ' שאול דולברג, ד"ר אריק ברודה, גב' תלמה פאר, גב' מרגריטה  התנצלו:

 ממדוב

 ד"ר פוריה שחף קורח,  ד"ר אסנת לב ציון נעדרו:

 נושאים שעלו בישיבה:

 :17.10.17הערכות לכנס היסוד ב  .1

וחברי הועד )לכלל האיגודים, הארגונים ואנשי הרפואה( הוחל בהפצת ה"קול קורא" ע"י הר"י 

: ענבל )עו"ד לימור כהן אשכנזי(, מדנס לרשימות תפוצה נוספותהתבקשו לעזור בהפצה 

)עו"ד טליה חלמיש(, משה"ב )ד"ר ענת עקה זהר, גב' דנה ארד(, בוגרי קורסים לניהול 

 . נוספים כל אחד מחברי הוועד יחשוב על ערוצי הפצה רלוונטיים .(ונים )ד"ר יוסי טלסיכ

קורא" אופציה להגשת תקציר, להרשמה ולתשלום חברות. הועדה המדעית בתוך ה"קול 

 תתכנס לבחירת התקצירים.

 

 :ברכות .2

פרופ' אמיתי זיו, מזכיר נסב"ר, מונה למנהל ביה"ח השקומי/גריאטרי/פסיכיאטרי במרכז 

 הרפואי שיבא.

 )הולנד(. ד"ר אורלי מנור סיימה למודי התואר שהוענק לה ע"י אוניברסיטת טילבורג

 

 :מכרז משה"ב לקורס ניהול סיכונים .3

הכשרת מנהלי הסיכונים בבריאות/רפואה והנושא הוצג ע"י דנה ארד וד"ר התקיים דיון אודות 

 ענת עקה זהר. ד"ר אודי קנטור עדכן כי הטכניון לא ניגש למכרז. 

 

 אסטרטגיית החברה:  .4

לטיפול ותגובש תכנית לשנים  עיקרי הנושאיםיום עבודה )טרם כנס אוקטובר( ובו יעלו 

  .בהנהגתו של פרופ' אמיתי זיו 15.9.17יתבצע במ.ס.ר. ביום ו'  הקרובות

בראשותם של פרופ' שאול דולברג, ד"ר יוסי טל וד"ר ענת עקה זהר שכ"א  קבוצות 3תהינה 

 :תדון בנפרד במשך שעתיים בשלושה נושאים

 א. מיצוב החברה ושיווקה

נסב"ר כגורם משמעותי בשמירת בטיחות הטיפול וניהול  –עולה ב. חזון וקוים לתכנית פ

 סיכונים בארץ ובעולם

 ג. שילוב כוחות בין הגורמים השונים לפעילות משותפת והגדרת פרויקט לאומי מוביל.

 לאחר מכן תגובש האסטרטגיה בישיבת המליאה.

 

 

 



 :מדדי בטיחות הטיפול .5

ב בנושא בכנס כפר הוחלט לקיים דיון נרח נערך דיון קצר בנושא מדדי הבטיחות וחשיבותם.

 .  2018בלום במרץ 

  

 :JCIאקרדיטציה ע"י . 6      

 חלק מחברי הועד סבורים כי הגיע הזמן להמליץ על שינוי מדיניות משה"ב באקרדיטציה של          
 האמריקאי ולהעבירה לידיים ישראליות. לדיון בכנס כפר בלום.  JCIבתי החולים ע"י           

       
 . עדכונים שוטפים:7      
 על קשר עם חברת אורטרא לאירגון הכנסים, תמיכת הר"י, אישור פרופ' יהודה פרופ' ניב עדכן           

 חברה )לאישור ובצוע שיינפלד להוציא "הרפואה ניהול סיכונים", הפעלת שאלון עמדות בכנס ה          
 עו"ד לימור אשכנזי, ד"ר דנה ארד( ופתיחת חשבון בנק לחברה.          

  

 

 שלח לחברים. יזימון  - 14:30בשעה  4.9.17ישיבת הוועדה המדעית תואמה לתאריך  

 שלח לחברים. יזימון  -14:30בשעה  16.10.17ישיבת הוועד הבאה תואמה לתאריך 

  .15.9.2017, 13:00עד  9:00  –מועד ליום עבודה בנושא אסטרטגיית החברה 

  

 

 פרופ' ירון ניב - סכם             

 

                                                           


