
 

 28.1.18מתאריך  ישיבת ועד החברה לאיכות
יאורה דרייהר, גב' ליעקב משתתפים )לפי סדר א"ב(: פרופ' רן בליצר, גב' עדנה בר רצון, ד"ר 

 קרדש. טניה קושא, ד"ר מלי ולינסקי, ד"ר אריקה כהן יונגר, גב' 
 

  2018שנתי כנס  .1
 נושא הכנס: הועלו מספר הצעות לנושא הכנס: 1.1

  / בעידן הדיגיטליניהול מחלה כרונית ניהול מחלות כרוניות 

 מי מטפל במטפל / העובד במרכז 

 תשתיות במערכת הבריאות 

  ?רפואה פרואקטיבית 

 תחרות בין הקופות על רופאים  
חברי הועד מוזמנים  ?הילכו שניים יחדיו –חרות ואיכות ת הנושא הנבחר:

 להגיב על ההצעה תוך שבוע. 
 

 .14/11/18 –לכנס תאריך שוריין  1.2
 

 ? אם כן, לכמה זמן?אם ממשיכים עם אותה חברהה -ת כנסים חבר 1.3
    סגורהוצע להסכים על חברה לשנתיים הקרובות, ובקדנציה הבאה של הועד ל

 שנים. 3-ל
 

 .יש להוציא סיכום ישיבת התחשבנות סופית לאשרור הגזבר 1.4
 

ולהעביר את הסכום ישירות לחב'  י אמורים לגבות את ההכנסות מהמוסדות"הר 1.5
 לאחר ההעברה. נשארהסכום שי מה "לברר עם גבי מהר כנס. באחריות הגזבר

 . על הכנס ויום הסדנאותצריך לשלם לכנס בשלב הבא 
 

 לא יתקיימו בכנס הבא, משום שהסיכום היה לקיים אחת לשנתיים. –סדנאות  1.6
 

 בעלי תפקידים: 1.7
o חברי ועד נוספים שמעוניינים מוזמנים מלי ,רן ,אריקה ,טניה :ועדה מדעית .

 .עצמםלהציע 
o נים מוזמנים להציע עצמם.י: חברי ועד שמעוניועדת פוסטרים 
o  קושאיו"ר הכנס: מלי 

 
מוצע לתת למשתתפים לבחור את ההרצאה  –בעה על הרצאה מצטיינת הצ 1.8

המצטיינת ע"י הצבעה סלולרית למושבים בהם נמצאים )לא תהיה אפשרות 
 .לכנס הבא נםהפרס יהיה כניסה חילבחור הצגה מהמוסד שלך(. 

 
 ה.למוסדות המצטיינים בהגשמריץ לתת תהוחלט שאין צורך  1.9

נוציא קול אפים בדומה לאחד הכנסים הקודמים. -מציעים לקיים פאנל סטארט 1.10
  .קורא לסטארט אפים

 
התבקשנו להציע  .ניר קידר יציג באחת הישיבות הבאות את נושא אי שיוויון בבריאות .2

. מתבקשים לשלוח הצעות למדדים לקהילה ולבתי חולים, תהליך ותוצא ,מדדי מבנה
 לד"ר יעקב דרייהר. 

הופץ ניר עמדה ע"י האיגוד לרפואת משפחה עם  –מסמך מדדי איכות בקהילה  .3
. לדעתנו י"רונית קלדרון בחתימת המכון לאיכות ובאישור הר 'מכתב מלווה לפרופ

( שרואים את HEDIS ,NICE ,OECDהטענות במסמך אינן נכונות. יש גופים רבים )



 

חברי  טיוטה להתייחסותלכתוב ליאורה החשיבות של מדדי איכות בקהילה. באחריות 
 הועד.

לישיבות הועד. אותם אנשים  תקיימת תופעה של הגע –מחויבות חברי הועד  .4
  ייכנס ובמקומו מהוועד, יודח ישיבות 3-לא מגיע לחבר ועד שאם הועלתה הצעה 

לפרסם את הנוכחות לקראת . ההצעה לא אושרה. מוצע הבא בתור לפי ההצבעות
 הבאות. הבחירות

 'א וםמבקשים לתאם ליבאחריות פרופ' רן בליצר.  –כל השנה לזימונים לישיבות ועד  .5
 .16:00שעה האחרון בחודש ב

יו"ר העמותה הציגה בכנס כנציגת מטופלים רחל לדני  – caregiversעמותת  .6
 .התחילה פעילות מול ארגונים ובתי חולים. עם החברהשיתוף פעולה  ומבקשת

המטפל העיקרי, העצמה  גביבארצות אחרות יש אומדן ל .נושא לא מטופל מספיקה
. ליצור פיילוט בנושא ספציפי '. מוצעעיקרי וכוהמטפל השחיקה של טיפול בלמטופל, 

שתציג תוצרים  יעקב ורחל לדני ,אסנת ,עדנהנקים קבוצת עבודה בהשתתפות 
 לועד. ראשוניים

 לצורך העלאה לאתר. י"לאמיר מהריש לשלוח  –סדנאות שהוצגו בחומרים  .7
במחצית השנייה של אפריל או סדנה אסטרטגית של ועד החברה לשנה זו תתקיים   .8

 , מותנה בתקציבתחילת מאי
 .מי שטרח והגיע לישיבהכל תודה ל .9

 

 סיכם: ד"ר יעקב דרייהר

 
 


