
 

 

 8.8.1.סיכום פגישה ועד החברה הישראלית לאיכות ברפואה, 

משתתפים: פרופ' רן בליצר, ד"ר רחלי ווילף מירון, ד"ר אריקה כהן יונגר, ד"ר יעקב דרייהר, מלי 

 קושא.

 להלן סיכום הישיבה:

 נקבע כי השריונים שהיו עד היום יעמדו בעינם, עלו הצעות  – דיווח מהוועדה המדעית

 לשינויים אך בחרנו לא לערוך שינוי ב"תמהיל" הקיים. 

 ידונו בוועדה המדעית.– תקצירי מטופלים  

 תקציריםחו אתמול, רן ומלי יסקרו את כל ההשיפוטים נשל -שיפוט תקצירים 

 

אחרי זה הטובים ביותר בלי קשר למוסדות;  בוועדה המדעית ישבצו את הטובים ביותר לפי מוסדות;

 דברים בעלי עניין מיוחד שהציון לא משקף, ותקצירי מטופלים –בסיבוב שלישי 

 הכינוס השנתי

 ברכות –הרצאת פתיחה במליאה  – מבנה הכנס, keynote speech  , מספר נושאים בסגנון

TED   דקות 5-8משך 

 אישית ובטיחות , באחריות מליבנושא רפואה מותאמת  – סרטון פותח לכנס  

  :יו"ר  –הרצאת רולון סטייסי מליאת אחה"צBaldridge ,בראשות ד"ר אסנת לב ציון  אנלפ

 קורח

 הוחלט לזמן לכנס ישירות ל-outlook של כל חברי החברה לאיכות ברפואה 

 

 סדנאות.  8יתקיימו בניהול שלומית.  –יתקיים בדן פנורמה יום הסדנאות

עד  0111כל מאמר בן הנושאים הנבחרים:  –לקראת הכנס  6יצא גיליון  -ברפואהכתב עת איכות 

 מלים  0511

0. PROMs – עם איל  רן כותב 

 דרור דולפין –שחיקה  .2

 רחלי ואיליה –התנהגות בריאות של מטפלים  .3

 וסיגל שפרןקושא מלי  –אלימות במערכת הבריאות  .4

 איתן פרידמן –רפואה מותאמת אישית  .5

 רונית ואיתמר גרוטו –סימון מוצרי מזון  .6

 זה הזמן לעלות מדרגה: אפשרי בריא?  –מניעת השמנה בקרב ילדים  .7

8. Nurse Practitioner   מלי והילהמדור חדשנות –בישראל , 

 ? יעקבPatient Tracerמה זה  :אני רק שאלה .9

 

 באחריות רחלי ווילף מירון לקדם מול יו"ר הוועדות- משימות חברי הוועד

כמדד איכות כולל נייר עמדה על חשיבות התנהגויות בריאות של מטפלים  –רחלי ואיליה  .0

 מקום עבודה מקדם בריאות

שישרת בסדנא בעזרת   handbookיעקב יכין  –חשיבות פרואקטיבית בבטיחות המטופל  .2

 עדנה



 

3. Choosing wisely –  איגודים וידווח במצגת  31רן מתקדם, מוביל מול– V , 

 בשיתוף עם ליאורה, מוריה ומינהל הסיעודמלימובילה בסיעוד 

 ליאורה  -שילוב מטופלים בקבלת החלטות  .4

 מלי  –איכות שירותי בריאות מרחוק  .5

 

 ומלי קושא ד"ר רחלי ווילף מירון ,סכמו                                                                 

 העתק: חברי הוועד


