
הטיפול הנכון 
למטופל הנכון

מובילים לאיכות ובטיחות במערכת הבריאות

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

תוכנית מדעית

הכינוס השנתי ה-24 
של החברה הישראלית לאיכות ברפואה

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



חברי הוועד
פרופ' רן בליצר – יו"ר
ד"ר יורם וולף – מזכיר

ד"ר יעקב דרייהר - גזבר
מלי קושא - מתאמת

ד"ר אורי שואבי 
ד"ר אסנת לב ציון קורח 

ד"ר איליה קגן
ד"ר אריקה כהן יונגר

ד"ר טניה קרדש
ד"ר לילך צולר

ד"ר ענת עקה זהר
ד"ר רחלי וילף-מירון

גב' כלנית קיי
גב' ליאורה ולינסקי

גב' עדנה בר-רצון
מגר' שלומית ישי

פתח דבר - החברה הישראלית לאיכות ברפואה 

עמיתים יקרים
 

אנו שמחים לבשר כי הכינוס ה-24 של החברה הישראלית לאיכות ברפואה לשנת 2017 
יתקיים בפורמט מורחב במהלך יומיים:

 Pre Conference - יום הסדנאות
יום שלישי, 21 בנובמבר 2017 במלון דן פנורמה, תל אביב. 

הכנס השנתי
יום רביעי, 22 בנובמבר 2017 במלון דויד אינטרקונטיננטל, תל אביב 

ויתמקד בנושא: "הטיפול הנכון למטופל הנכון - מובילים לאיכות ובטיחות במערכת הבריאות."

בכנס ובסדנאות שיקדמו לו, ישתתפו פרופ' מאתיו מייט )Prof. Matthew Might( מי שנבחר להנהיג 
את יוזמת הרפואה המותאמת אישית של נשיא ארה"ב לשעבר ברק אובאמה, הוא כיום המנהל המייסד 
של המכון לרפואה מותאמת אישית בביה"ס לרפואה של אונ' אלבאמה. סיפורו האישי יוצא הדופן כולל 
איתור ההפרעה הגנטית הייחודית של בנו שהובילה להוותרותו בחיים כנגד כל הסיכויים. הוא ירצה את 

הרצאת המפתח "הטיפול הנכון למטופל הנכון בעידן של רפואה מותאמת אישית".

ד"ר רולון סטייסי )Rulon F. Stacey( מהמנהלים המובילים והמנוסים במערכת הבריאות האמריקאית, 
משמש זה שנים כיו"ר ה- Malcolm Baldrige National Quality Award Board המעריך ומאתר מצוינות 

בביצועים, מנהיגות ורפורמות במערכת הבריאות האמריקאית. הוא ירצה על חתירה למצוינות באיכות 
ובטיחות.

אנו מזמינים אתכם לקחת חלק בכנס ובסדנאות ייחודיות בנושאים מגוונים המתאימים לנושא הנבחר. 
הסדנאות המוצעות על בסיס כל הקודם זוכה! עלות לכל סדנה 200 ש״ח.

ניתן להירשם לשתי סדנאות. רישום לשתי סדנאות יקנו לך הנחה של 100 ש״ח להרשמה בכינוס השנתי. 
הבטיחו לעצמכם מקום! הסדנאות המבוקשות מתמלאות במהירות 

לינק להרשמה: https://qmed2017.ima-events.org.il - כל הקודם זוכה!

פרופ' רן בליצר
יו"ר החברה 

החברה הישראלית לאיכות ברפואה

גב' מלי קושא
יו"ר הכנס
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התכנסות והרשמה, קפה ועוגה, סיור בתערוכה ותצוגת פוסטרים

מושב פתיחה                                                                   אולם: 1,2,3
יו”ר: מלי קושא, יו”ר הכנס, אחות ראשית ומנהלת אגף סיעוד, מאוחדת 

ברכות 
 פרופ’ רן בליצר, יו”ר החברה הישראלית לאיכות ברפואה, 

                            מנהל מחלקת מדיניות ומכון כללית למחקר, 
                           שירותי בריאות כללית

משה בר סימן-טוב, מנכ”ל משרד הבריאות 
פרופ’ ליאוניד אידלמן, יו”ר ההסתדרות הרפואית

מושב מליאה 1                                                               אולם: 1,2,3
יו”ר: פרופ’ אורלי מנור, בית הספר לבריאות הציבור, האוניברסיטה העברית,

יו”ר המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות

The right care to the right patient in the era of personalized medicine
Prof. Mattew Might

אלימות כלפי צוותים רפואיים – ‘מכאן לאן?’
ד”ר סיגל שפרן תקוה, המרכז הרפואי הדסה עין כרם

המודל הלאומי לתמרוץ בתי חולים עבור בטיחות הטיפול
 ד”ר ענת עקה זהר, סמנכ”ל, ראש מינהל לאיכות שירות ובטיחות, 

משרד הבריאות

הפסקת כיבוד קל, סיור בתערוכה ובתצוגת הפוסטרים

מושבים מקבילים א’

הפסקת צהרים, סיור בתערוכה ובתצוגת הפוסטרים 

מושבים מקבילים ב’

מושב מליאה 2 
 יו”ר: ד”ר ענת עקה-זהר, סמנכ”ל, ראש מינהל לאיכות שירות ובטיחות, 

משרד הבריאות

Achieving excellence in patient safety and care quality 
Rulon F. Stacey, PhD, FACHE

פאנל בנושא: האם גם בישראל הטיפול במוסדות הרפואה מסוכן לבריאות?  
מהי קפיצת המדרגה הבאה

מנחה: ד”ר אסנת לב ציון קורח, מנהלת המרכז הרפואי ע”ש יצחק שמיר 

חברי הפאנל: 
פרופ’ ירון ניב, סגן מנהל המרכז הרפואי רבין ויו״ר החברה הישראלית 

לבטיחות הטיפול וניהול סיכונים ברפואה 
ד”ר שושי גולדברג, אחות ראשית וראש מינהל הסיעוד משרד הבריאות

הילה אלרואי, כתבת בריאות, ערוץ 10  
 ד”ר אביבה אלעד, מובילת המסע החברתי להבראת הרפואה 

רופאת משפחה, מאוחדת
דפנה רוזן זינגר, עו״ד ומגשרת השותפה המנהלת ויסגלס אלמגור עו״ד

פרסים לפוסטרים המצטיינים
ליאורה ולינסקי, מנהלת המחלקה לאיכות, מאוחדת 

דברי סיכום
מלי קושא, יו”ר הכנס

פרופ’ רן בליצר, יו”ר החברה הישראלית לאיכות ברפואה
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3101485
התערבות לאחר ממצא חיובי 

בבדיקת דם סמוי בצואה
רויטל אזולאי, מאוחדת

 

1108511
מניעת אשפוזים חוזרים ע'י 

שמירה על רצף טיפול בבית 
החולים ובקהילה

נוסייבה ריאן-גרה, אוניברסיטת 
חיפה 

לידה שקטה
יעל ויטנברג, מטופלת 

3103201
הפחתת פינויים לבי'ח כללי 

של מטופלים סיעודים מורכבים 
ד"ר אנה שטרמל, מרכז גריאטרי, 

בית רבקה 

1017419
מתן אישורים בקהילה לטיפול 

בנוגדי קרישה ישירים ונוגדי 
טסיות טרם השחרור

ד"ר מראם פרנסיס סלאמה, 
המרכז הרפואי כרמל 

1165886
התמקדות במטופלים עם טרום-

סוכרת בסיכון גבוה מביאה 
לירידה משמעותית בהופעת 

סוכרת
שוש פלג, שירותי בריאות כללית 

 

1107641
קידום הטיפול הנאות 

באוסטאופורוזיס במכבי 
שירותי בריאות

ענבל גולדשטיין, מכבי שירותי 
בריאות

 1108433
מבדק איכות - ניהול הטיפול 

בפצעי לחץ בבתי חולים כלליים 
וגריאטריים

ד"ר יפה עין-גל, משרד הבריאות
 

 3104554
תהליך שיפור קבלת מטופל עם 

חשד לאירוע לבבי חריף למלר'ד 
אורי אייזיק, המרכז הרפואי אסף 

הרופא
 

3108478
ביקורת התערבותית לטיפול 

בנפילות בקשישים ולמניעתן 
במחלקה לרפואה דחופה

ד"ר יוסי שעיה, המרכז הרפואי 
בילינסון 

 
1161302

מדוע אחיות נוטות לסווג 
?STEMI לממוצע מטופלים עם

מור סבאן,  המרכז הרפואי רמב'ם 

1166282
תחלואה כרונית וסרטן בקרב 

ניצולי שואה 
עמרי זמשטיין ומר רן בן דוד,

המרכז הרפואי סורוקה 

1128430
השגת מטרות אישיות ומדדי 

תוצאה בקרב צרכני סל שיקום 
בבריאות הנפש

עדי תלם, אוניברסיטת חיפה 

 1116375
חדשנות עולמית בשיפור הטיפול 

בנשים הריוניות במאוחדת
ד"ר יורם וולף, מאוחדת

1125139
מדדי כאב מדווחי מטופל 

)PROMs( בתכנון טיפול תומך 
במטופלי המודיאליזה כרונית 

ד"ר טליה פליישמן, משרד 
הבריאות

  
1126669

ממצאי חווית המטופל 
במלר"דים בישראל

אירנה בינדר בכרך, משרד הבריאות

 
 

 1126357
מודל אחות עצמאית - מדידת 

איכות השירות
יוליה נייגל, מכבי שירותי בריאות

3024335
תפיסת הגילנות כלפי קשישים 

בקרב צוות סיעודי 
חיה קרמיסי, זרינה מנחימוב, 

בית החולים הגליל המערבי

 1024962
צועדים לשינוי: 'ללכת בשביל', 

מחקר לעידוד ניידות זקנים 
באשפוז

יניב כהן, אוניברסיטת חיפה

 3024032
הנגשה תרבותית ושפתית בבית 

חולים כללי
אתי אמזלג, המרכז הרפואי הדסה 

עין כרם
 
 

1028244
איתור מטופלים המצויים בסיכון 

לאשפוז חוזר המתאימים להיכלל 
בתוכנית התערבות

נטלי פלאקס-מנוב, שירותי 
בריאות כללית

1127881
התחומים התורמים לשביעות 

רצון מטופלים מתהליך ההדרכה 
של הצוות הסיעודי

ד"ר טלי שורר, המרכז הרפואי 
סורוקה 

 1128031
חווית הקבלה למחלקת ילדים 

אביבה זנדר, המרכז הרפואי 
סורוקה 

"נעול" - עדות מצמררת של 
ערות תחת הרדמה

גיל אבני, מטופל - מיטה 9, בן 35 
נשוי ואב ל-2

1124098
צמצום קשירות: מתכנון מדיניות 
מוסדית ליישום תוכנית בעלת 5 

אסטרטגיות פעולה
פנינה ברבלק, המרכז הרפואי לב 

השרון 

2011350
שיפור הלימה תרופתית בקבלת 

חולים לאשפוז במחלקה 
אורתופדית 

ד"ר האני מחול, המרכז הרפואי 
כרמל

3012202
תהליכי עבודה ואמצעים 

טכנולוגיים לצמצום נפילות 
בבית חולים גריאטרי

אהובה צברי, בית חולים שמואל 
הרופא

 2012478
פרויקט צמצום פסילות במעבדה 

במרכז הרפואי הלל יפה
ד"ר מענית שפירא, המרכז הרפואי 

הלל יפה 

 
3017014

בחינת הקשר בין רמות 
כולסטרול נמוכות להמצאות 

דכאון
מגר' תאנה גולדפרד, מאוחדת

 

 1017497
מיצוי פוטנציאל העשייה 

הסיעודית במחלקות בית החולים
שרון אייזר, בית חולים מעיני 

הישועה 

1157860
בדיקת קיום הצדקה לביצוע 

צילומי חזה בבתי חולים 
ד"ר מאיה לוונטר-רוברטס, שירותי 

בריאות כללית

 1156771
שימוש מושכל באנטיביוטיקה

ד"ר מיכל קציר, המרכז הרפואי 
מאיר

1153402
שימוש לא מושכל במבחני מאמץ 

ע"י רופאי משפחה
ד"ר בוריס פונציק, שירותי בריאות 

כללית 

1136510
הבדלים בין מעבדות במדדים 
אובייקטיביים בעקבות משטח 

פאפ
ד"ר ירון סיאט, המרכז הרפואי 

רמב"ם

1138202
עלות משקית כוללת של מחלת 

הסוכרת בישראל
יהודה שטראוס, שירותי בריאות 

כללית

1138415
צמצום אשפוזים חוזרים: האם 
התמקדות במטופלים בסיכון 

גבוה מובילה להצלחה?
צבי שיר, שירותי בריאות כללית 

 

מושב א' 1
שימוש מושכל 

בשירותי בריאות

יו"ר: גב' דורית גולדמן, 
מנהלת מחוז דרום, מאוחדת  

יו"ר: פרופ' רונית אנדוולט, 
מנהלת אגף התזונה במשרד הבריאות 
ומרצה בבית הספר לבריאות הציבור 

באוניברסיטת חיפה 

מושב א' 2
בטיחות המטופל

יו"ר: ד"ר איל צימליכמן, 
סגן מנהל המרכז הרפואי לרפואה 

וחדשנות, המרכז הרפואי ע"ש 
חיים שיבא

יו"ר: ד"ר ירדנה קול, 
מנהלת הסיעוד, המרכז הרפואי קפלן

מושב א' 3
הטיפול הנכון 
למטופל הנכון

יו"ר: גב' אנג'לה עירוני, 
ראש אגף הסיעוד והמוקדים 

הרפואיים, מכבי שירותי בריאות

יו"ר: מגר' תמר שכטר, 
מנהלת שירותי הרוקחות, 

המרכז הרפואי סורוקה

מושב א' 4
המטופל במרכז

יו"ר: פרופ' גיל זלצמן, 
מנהל המרכז לבריאות הנפש גהה 

ומנהל מחלקת יום לנוער

יו"ר: גב' רונית קיגלי, 
מנהלת הסיעוד, המרכז המאוחד 

לבריאות הנפש באר-יעקב 
נס-ציונה מב"ן שב"ס, החוג לסיעוד, 

הפקולטה לרפואה, אונ' תל-אביב

מושב א' 5
מדידת איכות

יו"ר: פרופ' אבי פורת, 
רופא ראשי, מכבי שירותי בריאות 

יו"ר: פרופ' נדב דוידוביץ, 
ראש בית הספר לבריאות הציבור, 

אוניברסיטת בן גוריון בנגב, יו"ר 
איגוד רופאי בריאות הציבור

מושב א' 6
רצף הטיפול

יו"ר: ד"ר דודי מוסינזון, 
סמנכ"ל רפואה, מאוחדת  

יו"ר: מר גרי גרינשפן, 
יזם עסקי וחברתי וממייסדי 

הקרן למיזמים לאומיים

11:15-13:00  |  מושבים מקבילים א'



 1043681
שיפור הענות לטיפול תרופתי 
במטופלים לאחר אירוע מוחי 

)TIA( חולף
ליז דדון, המרכז הרפואי קפלן 

1118001
מחשבים מסלול מחדש - הובלת 

תהליך עבודה חדשני במלר'ד 
בילינסון 

תמי גרינברג, המרכז הרפואי 
בילינסון

  
1116480

פיתוח התערבות מבוססת 
תיאוריה להגברת ניידות זקנים 

באשפוז
ד"ר אנה זיסברג, אוניברסיטת 

חיפה

 
1116894

צעד אחד קדימה - צוות רב 
מקצועי לשיפור איכות הטיפול 

בחולים כרוניים
מגר' שני פרוינד, מכבי שירותי 

בריאות
 
 

 3167041
ניידת התפתחות הילד ככלי 

לצמצום פערים בהתפתחות הילד
נעה לוי וענבל נבו, מאוחדת 

1088265
אבחון יזום של דמנציה אצל חולי 

סוכרת מבוגרים ע'י אחיות
ד"ר יבגני מרזון, לאומית

 
1065697

אסטרטגיה; טקטיקה ומערכות 
מדידה בניהול כאב 

בלה אלמוג, המרכז הרפואי קפלן 

3066630
מדידת איכות כמנוף לשיפור 
איכות הטיפול למטופלים עם 

אירוע חד בלב
חני שרודר, משרד הבריאות

 

1035085
הכתובת על הקיר: הקשר בין 
הטרדה מינית של אחיות על 

ידי מטופלים; הימנעות מטיפול 
ואיכות הטיפול

ד"ר איליה קגן, אוניברסיטת תל 
אביב 

1137233
מיקוד ה- 50 - מיקוד פעילות 
הניהול הרפואי לקדום איכות 

הטיפול 
עמית איתיאל, מאוחדת 

 

1026336
מפות שיחה לסוכרת: זיהוי 
מטופלים אשר לא יתמידו 

בתוכנית ההתערבות
ד"ר עינב סרולוביץ, אוניברסיטת 

חיפה

1147836
מדיגו - כי בבריאות כן משחקים. 
אפליקציה לשיפור הענות הטיפול

מגר' טלי קניג, מכבי שרותי 
בריאות 

 1097665
מעבדה דיגיטאלית חדשנית-  

בדיקת שתן ביתית ישירות 
לשולחן הרופא

חנה שילדר, מאוחדת
 

1147338
חיזוי הדרדרות מטופלים בטיפול 

נמרץ באמצעות למידת מכונה
 Intensix ,ד"ר אורי קלר

3097359
קיצור משך ייעוצים במלר'ד 

רמב'ם 
רותם כהן, המרכז הרפואי רמב'ם

 

 1026933
הטיפול הנכון; למטופל הנכון; 

במקום הנכון-מתן ברזל 
במרפאות ראשוניות במאוחדת

עינת אורון, מאוחדת 

 
 1023852

תרופות בחלוקה אישית -
 UNIT DOSE

כמאל עמארנה, המרכז הרפואי 
הלל יפה 

1027062
הקמת מערך חוצה ארגון עבור 

השימוש ב-PROM בטיפול 
הקליני: פיילוט בשני מרכזים 

רפואיים
ד"ר אורלי פרנקל, שירותי בריאות 

כללית 

 3027008
מיון בהתאמה אישית במכון 

הפיזיותרפיה - מחקר פיילוט 
סוזנה מרדכי, מאוחדת

   3048007
בני משפחה מטפלים - שותפים 

במעגל הטיפולי
רחל לדאני, מנכ"לית הארגון 

הישראלי לבני משפחה מטפלים

3027206
שבר הצוואר הירך - האם 

התמותה ירדה לאחר הקדמת 
הניתוח?

ד"ר עטל שולמית גורדון, משרד 
הבריאות 

1027818
סיכון לסרטן צוואר הרחם בנשים  

עם CIN 2-3 ובטיחות כריתת  
לולאה בהריון 

ד"ר אפרים סיגלר, המרכז הרפואי 
כרמל 

1022925
רוקחת קלינית לצמצום טיפול 

לא הולם אפשרי לקשיש 
במרפאות גריאטריה בקהילה
ד"ר נטליה ויינר, מכבי שירותי 

בריאות

1024923
רטינופטיה והסיכון לסיבוכי 

סוכרת; מעקב ארוך טווח
ד"ר מיכל שני, שירותי בריאות 

כללית 

 
1024611

מערכת ניבוי התמותה לאחר 
ניתוחי לב )STS( בחולים 

ישראלים
ד"ר אורית בלומנפלד, משרד 

הבריאות 

3011728
הורדת היארעות רכישת 

אצינטובקטר עמיד ביחידה 
לטיפול נמרץ כללי

נועה בן נון, בית חולים גולדה 
השרון 

 1016723
זה בידיים שלנו!

לריסה באזוב, שירותי בריאות 
כללית 

1028193
מניעת הפצת נשאות חיידקים 
עמידים בנשים הרות ויחידות 

אם-עובר 
ד"ר אלכס גורי, המרכז הרפואי 

קפלן  

1027464
מתן אנטיביוטיקה במלר'ד 
לחולים המתאשפזים בשל 

דלקת ריאות
ד"ר רונן ליבסטר, מעיני הישועה 

1056195
שיפור תהליך עבודה מחלקתי 

באבחנה וטיפול בדלקת ריאות 
נרכשת בקהילה

אילנה גלבוע, המרכז הרפואי מאיר

מושב ב' 1
זיהומים ומניעתם

יו"ר: ד"ר תמר אלרם, 
מנהלת המרכז הרפואי הדסה 

הר הצופים 

יו"ר: גב' ריקי זטלנד, 
מנהלת סיעוד, המרכז הרפואי רבין

מושב ב' 2
איכות מותאמת אישית

יו"ר: ד"ר יואב יחזקאלי, 
מנהל האגף לרפואה ראשונית,  

מאוחדת

יו"ר: מר יגאל לברן, 
פיזיותרפיסט ארצי, שירותי 

בריאות כללית

מושב ב' 3
הטיפול הנכון 
למטופל הנכון

יו"ר: פרופ' ארנון כהן, 
מנהל מחלקת מדידת איכות 

ומחקר, הנהלה ראשית, 
שירותי בריאות כללית

יו"ר: מר גיורא שרף, 
מנהל עמותות חליל האור 

  CML ועמותת

מושב ב' 4
טכנולוגיות לשיפור 

איכות 

יו"ר: פרופ' נחמן אש, 
ראש חטיבת הבריאות, משנה 
למנכ"ל לענייני בריאות, מכבי 

שירותי בריאות

יו"ר: פרופ' צביה בר נוי, 
החוג לסיעוד, אוניברסיטת ת"א

מושב ב' 5
מנהיגות באיכות

יו"ר: ד"ר ורד עזרא, 
ראש מינהל הרפואה, 

משרד הבריאות 

יו"ר: ד"ר מירב בן נתן, 
מנהלת ביה"ס האקדמי לסיעוד 

"פט מתיוס", המרכז הרפואי 
הלל יפה

מושב ב' 6
חדשנות באיכות

יו"ר: ד"ר אורלי ווינשטיין, 
ראש חטיבת המרכזים הרפואיים 

הממשלתיים, משרד הבריאות

יו"ר: ד"ר שמואל רזניקוביץ, 
מנהל אדמיניסטרטיבי, דורות – 
מרכז רפואי לשיקום וגריאטריה

14:00-15:30  |  מושבים מקבילים ב'



מזכירות הכינוס:

qmed@kenes-events.com  |  70100 ת.ד 144 נתב"ג

מובילים לאיכות ובטיחות במערכת הבריאות

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


