
הכינוס השנתי ה-24 
של החברה הישראלית לאיכות ברפואה

יום רביעי, 22 בנובמבר 2017
מלון דויד אינטרקונטיננטל, תל אביב

 Pre-conference סדנאות
 יום שלישי, 21 בנובמבר 2017 

מלון דן פנורמה, תל אביב

הטיפול הנכון 
למטופל הנכון

מובילים לאיכות ובטיחות במערכת הבריאות

 «The right care, for the right person, at the right time, the first time.»



חברים יקרים,
אנו שמחים לבשר כי לאור הצלחת הסדנאות בכנסים 

הקודמים, הכינוס ה- 24 של החברה הישראלית לאיכות 
ברפואה לשנת 2017 יתקיים בפורמט מורחב במהלך יומיים, 

ויכלול יום סדנאות 'כיתות אמן'.
 יום הסדנאות יתקיים ב- Pre-Conference, ביום שלישי,

21 בנובמבר 2017 במלון דן פנורמה, תל-אביב.

 הסדנאות יועברו על ידי מובילי דעה מהארץ והעולם לרבות
Prof. Rulon Stacey, מי שמוביל בעשור האחרון את פרסי 

Bardrige למצוינות במערכות ציבוריות בארה"ב. 

אנו מזמינים אותך לקחת חלק בכנס ובסדנאות ייחודיות 
בנושאים מרתקים, לרבות: איכות בטיפול בסוף החיים, 

מסע מטופל מותאם אישית, אקרדיטציה לאן, יזמות והובלה 
של תהליכי איכות ועוד. ראו נא רשימת הסדנאות להלן.

הסדנאות בנות 3 שעות מוצעות על בסיס כל הקודם זוכה! 
 בשנים קודמות סדנאות מבוקשות נסגרו בשלבים מוקדמים 

של הרישום.
עלות מסובסדת לכל סדנה 200 ₪. ניתן להירשם לעד שתי 
סדנאות. רישום לשתי סדנאות יקנו לך הנחה של 100 ש"ח 

להרשמה בכינוס השנתי.
קיום סדנא מותנה ברישום מינימום משתתפים.

מועד אחרון להרשמה לסדנה 30.9.17
בכדי להבטיח את מיקומך בסדנא להלן לינק להרשמה: 

/https://qmed2017.ima-events.org.il
התשלום ייגבה עם סגירת מספר מינימלי של משתתפים 

בסדנה. 

נשמח לראותך בין המשתתפים

בברכה,
פרופ' רן בליצר      גב' מלי קושא      מגר' שלומית ישי
  יו"ר החברה              יו"ר הכנס             א. יום סדנאות 

    בשם כל ועד החברה הישראלית לאיכות ברפואה

פרופ' רן בליצר- יו"ר
ד"ר יורם וולף- מזכיר

ד"ר יעקב דרייהר- גזבר
גב' מלי קושא- מתאמת

גב' עדנה בר רצון
ד"ר רחלי וילף-מירון
גב' ליאורה ולינסקי

ד"ר אריקה כהן יונגר

מגר' שלומית ישי
ד"ר אסנת לב ציון קורח

ד"ר ענת עקה זהר
ד"ר לילך צולר
ד"ר איליה קגן
גב' כלנית קיי

ד"ר טניה קרדש
ד"ר אורי שואבי

חברי הוועד:



 Sustaining Improvement in your Health
 System: Using a Performance Excellence

Framework to manage tactics
Rulon Stacey, PhD, FACH :מנחה

קהל היעד: מנהלים מכל הסקטורים, מובילי איכות ברפואה, 
רופאים, אחיות, מקצועות הבריאות.

הסדנה תתקיים באנגלית.

שיטות לניהול סיכונים פרואקטיבי  
מנחים: גב' עדנה בר רצון, ד"ר יעקב דרייהר, ד"ר קרן הולצמן

קהל היעד: מנהלי סיכונים, מנהלי איכות ומנהלי בטיחות
כלים נרכשים: מתן שיטות בניהול סיכונים פרואקטיבי.

כלים מעשיים בהערכת סיכונים פרואקטיבית, תרגול הכלים 
בתהליכי אמת.

יזמות והובלה של תהליכי שיפור איכות  
מנחים: גב' מלי קושא, ד"ר עינת אלרן 

קהל היעד: מנהלים מכל הסקטורים בדרג ניהולי ראשון 
וביניים, מנהלי יחידות, מובילי תחומים בקהילה ובבתיה"ח. 

כלים נרכשים: מתן כלים ליזום, להוביל ולנתח תהליך שיפור, 
מתן כלים אפקטיביים בשיפור איכות, רכישת מיומנות להנעת 
צוות רב מקצועי, רכישת כלים לרתימת הנהלה ועובדים,  

הכרת ארגז הכלים )מתודולוגיות( של שיפור איכות, מתן כלים 
להתמודדות עם חסמים והתנגדויות.

שיתוף מטופלים בתהליכי קבלת החלטות 
מנחים: גב' ליאורה ולינסקי, ד"ר ענת עקה זוהר 

קהל היעד: מנהלים בכל הרמות הארגוניות, אנשי אקדמיה, 
אנשים העוסקים במדידה ושיפור איכות.

 כלים נרכשים: בסדנה זו נלמד את עקרונות 
Patient Centered Care ברמת הטיפול הפרטני, היחידה 

הארגונית והארגון כולו, כולל דוגמאות הצלחה מן העולם. 
נקיים דיון על היתרונות והאתגרים בתהליכי שילוב מטופלים, 

בתהליכי קבלת ההחלטות בתכנון שירותים והערכתם. 
תוצר הסדנה יהיה מסמך המלצות יישומיות לשילוב מטופלים 

לשיפור איכות הטיפול בארגון, כולל מדדים רלוונטיים 
להערכת יישום ההמלצות.

"הזמנה לסוף טוב"- תובנות וכלים לתכנון סוף החיים 
מנחים: גב' כלנית קיי, ד"ר רוני צבר 

קהל היעד: מטפלים המעוניינים לרכוש כלים מעשיים 
בהטמעת תהליכים לתכנון סוף החיים.

כלים נרכשים: היכרות עם כלים הקיימים בתחום, מסקנות 
ותובנות מיישום תהליכי תכנון סוף החיים מנקודת מבט כלל 

ארגונית ומנקודת מבט של איש צוות.

סדנאות בוקר



אקרדיטציה לאן? 
מנחים: ד"ר יעקב דרייהר, עדנה בר רצון, ד"ר קרן הולצמן

קהל היעד: אחיות, רופאים, מקצועות הבריאות ואנשי איכות 
מבתי חולים המתכוננים למבדק אקרדיטציה או שוקלים 

להיכנס לתהליך.
כלים נרכשים: תרגול מעשי בביצוע טרייסר, כלים בנושא 

בקרת רשומה רפואית, שאלות ותשובות עם המומחים, חידושים 
באקרדיטציה, סטים שונים של סטנדרטים. 

שימוש ביכולות אנליטיות מתקדמות ליצירת מסע מטופל 
מותאם אישית - חברת: 

 ,Deloitte Digital ,מנחים: גב' גלית רוטשטיין, מנהלת משותפת
 ,Deloitte Analytics ,מר רן ברגמן, מדען נתונים ראשי

          Service Operations, Deloitte -מר גבי הולץ, מוביל תחום ה
קהל היעד: הנהלות המערכות הרפואיות, מובילי איכות 

ברפואה, רופאים, CIO, CTO, מובילי חדשנות
כלים נרכשים: מתודולוגיה בניית מסע מטופל, תובנות וכלים 

לשימוש ביכולות אנליטיות ממקרי בוחן גלובליים

סדנאות צהריים

רפואה מתואמת אישית:  
בדיקות גנטיות בריאים ונשאות	 
אונקולוגיה לאן צועדת	 
פריצות הדרך שהביאו הבדיקות הגנומיות ורפואה 	 

מותאמת אישית בסרטן הריאה 
בחסות חברת: 	 

מנחים: פרופ' איתן פרידמן, פרופ' עידו וולף, פרופ' ניר פלד 
קהל היעד: מנהלים מכל הסקטורים, מובילי איכות, רופאים, 

אחיות, מקצועות הבריאות.
כלים נרכשים: לימוד המגמות בעידן של הרפואה המותאמת 

אישית תוך התייחסות לחידושים וצורות האפיון המולקולארי 
באונקולוגיה המטולוגיה.

הסדנא תדגיש מגמות בכל הקשור להתאמת טיפול בחולה 
הסרטן תוך התיחסות למשמעות עומק הריצוף הגנטי, ואלידציה 

של הבדיקות הגנומיות, כיסוי כל סוגי השינויים והאימפקט 
הקליני עבור החולה.

הטיפול הנכון למטופל הנכון
הפער בין סל הבריאות לצורך הקליני

בחסות חברת:
מנחים: רועי בן משה, ד"ר שמואל קלנג 

קהל היעד: רופאים, אחיות, רוקחים, כלכלנים, יו"ר עמותות 
מטופלים

כלים נרכשים: כלים לקביעת התוויות ישימות - מיועד למי 
שעוסק בעריכת טכנולוגיות ובהכנסת שירותים לסל. משרד 

הבריאות וקופות בעיקר.
כלים לחלוקת סיכון - כלים לתמחור תרופה בהתחשב בזליגה 
האפשרית שלה לחולים נוספים, משרד הבריאות וקופות חולים.
חידוד המשמעות של "התרופה בסל" מיועד לחולים ולרופאים 

הממליצים על טיפול תרופתי.
התמודדות עם חולה שאינו עונה להתוויה כפי שנקבעה לצורך 

הסל - רופאים מטפלים, ועדות חריגים, רגולטורים

 מחכים לראות אותך!
https://quality.doctorsonly.co.il 


