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הכינוס השנתי ה-25 

של החברה הישראלית לאיכות ברפואה
במלון דייויד אינטרקונטיננטל, תל אביב

תחרות ואיכות
הילכו שניים יחדיו?

תוכנית מדעית



פתח דבר - החברה הישראלית לאיכות ברפואה 

עמיתים יקרים
הכינוס השנתי ה -25 של החברה הישראלית לאיכות ברפואה יוצא לדרך. כמדי שנה, הכנס דן בסוגיות 

המרכזיות של איכות ובטיחות הטיפול הרפואי בישראל, ומסמן את הכיוונים העתידיים להתפתחות 
ושיפור מערכת הבריאות. הכנס, בהשתתפות צוותים רב מקצועיים מארגוני הבריאות בישראל, מהווה 

במה מרכזית בישראל להתעדכנות ולהצגת תהליכי קידום איכות ומחקרים בתחום.

תחרות ואיכות - הילכו שניים יחדיו?! יהיה הנושא המרכזי השנה. תחרות יכולה להיות כלי נפלא 
לשיפור איכות, בהיותה מעודדת "קנאת סופרים" וחריצות ארגונית. יחד עם זאת, תחרות עלולה גם 

לפגוע באיכות הטיפול ואף להגביר את שחיקת הצוותים המטפלים. תחרות בונה, לצד תחרות פוגעת 
מתקיימות כיום בתוך ובין מוסדות, בין מגזרים ובין אנשי צוות. השנה נבחן באומץ כיצד להתמודד עם 

מחיר התחרות במטרה להרוויח את התועלות שלה. נכוון יחד לעבור לעידן של מתן טיפול רפואי בתנאי 
תחרות בונה, המקדמת טיפול בטוח, מדויק ומותאם לצרכי והעדפות מטופלים. 

נקיים במליאת הבוקר רב שיח בנושא זה, בהשתתפות מנכ"ל משרה"ב ומנכ"לי הקופות, בהנחיית 
כתבת הבריאות הגב' רוני לינדר גנץ.

בכדי ללמוד על חשיבותה של מדידה ממוקדת תוצאים ושיפור איכות בעזרת תחרות בונה, נארח השנה 
להרצאת מליאה את Dr. Detlef Loppow מנהל Martini Klinik, אחד הגופים הגדולים בעולם לביצוע 

ניתוחים בתחום סרטן הערמונית. המרכז זכה לתהילה גלובלית בעקבות קפיצת מדרגה באיכות הטיפול 
שעבר, והוא כיום המרכז המוביל בגרמניה ואחד המובילים בעולם, בזכות תהליך מובנה של מדידת 

תוצאים ותחרות מבוקרת. 

כמו כן, יחשפו בכנס לראשונה התוצאות השנתיות של מדדי האיכות בבריאות הנפש בישראל, בהרצאת 
מליאה של פרופ' רונית קלדרון.

כמדי שנה, יוצגו  ויידונו בכנס תהליכים למדידה ושיפור של איכות ובטיחות הטיפול בקהילה, בבתי 
חולים, וברצף שביניהם, תוך מתן דגש למאמצי הצוותים להוביל איכות ומקצוענות בכל רמות הארגון, 

במטרה לעצב מחדש מערכת בריאות איכותית יותר. את כל תחומי התוכן הללו נשאף להציג תוך 
התייחסות רוחבית לסוגיית התחרות.

גם השנה יחולקו תעודות הוקרה לעבודות המצטיינות משדרת הפוסטרים.

פרופ' רן בליצר
יו"ר החברה 

החברה הישראלית לאיכות ברפואה

גב' מלי קושא
יו"ר הכנס

נשמח לראותך בין המשתתפים,

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

ד"ר יעקב דרייהר- גזבר
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
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התכנסות והרשמה, כיבוד קל, סיור בתערוכה ותצוגת פוסטרים

מושב פתיחה וברכות                                                                  
גב’ מלי קושא - יו”ר הכנס: אחות ראשית ומנהלת אגף סיעוד, מאוחדת 

מר משה בר סימן-טוב, מנכ”ל משרד הבריאות 
פרופ’ חגי ציון, יו”ר ההסתדרות הרפואית

 פרופ’ רן בליצר, יו”ר החברה הישראלית לאיכות ברפואה, 
                          מנהל מחלקת מדיניות ומכון כללית למחקר, 

                         שירותי בריאות כללית

מושב מליאה 1 
יו”ר: גב’ מלי קושא, יו”ר הכנס, אחות ראשית ומנהלת אגף סיעוד, מאוחדת

“Martini-Klinik – Outcome Driven Clinic proofs that Michael Porter’s 
Value Based Health Care Model works” 
Dr. (rer. nat.) Detlef Loppow CEO of the Martini-Klinik am UKE GmbH
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תחרות ואיכות
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0113991330
הדרכת ילדים לטיפול בהורמון 

הגדילה: הקשר בין שימוש 
בטכנולוגיית מסך מגע לבין 

מעורבות הילד ורמת הביטחון 
אותה מפגין בטיפול

גלית אשר, מרכז שניידר לרפואת 
ילדים בישראל 

0113888357
התייעצות במרפאה או התייעצות 

מרחוק בוידאו? אומדן מבנה 
העדפות של בעלי עניין מרכזיים 

ברפואה הראשונית בישראל: 
מטופלים, רופאי משפחה 

ומנהלים
אירית צ'ודנר, הטכניון – מכון 

טכנולוגי לישראל 

 0113015489
הנחייה לפעילות גופנית 

באמצעות אפליקציה ממוחשבת 
והשפעתה על מדדים גופניים 

והתנהגותיים
רותם כהנא, מכבי שירותי בריאות 

0213168829
אתר ואפליקציית שפעת 

במאוחדת 
רוני פרבר, מאוחדת

0113164761
שילוב חיישנים דיגיטליים 

בשירות מקוון לנשים הרות - 
יתרון תחרותי בצד איכות טיפול

איריס מגידו, מכבי שירותי בריאות
 

0113982005
פיתוח והטמעה למערכת בקרה 

ממוחשבת לניטור חדרי התרופות
סטלה רון, מרכז רפואי ברזילי 

0115164697
 להסתכל לעוני בעיניים-  

מבחני התמיכה לצמצום פערים 
בקשישים החיים בעוני

עינת אורון וקרן זמיר, מאוחדת

 0115109011
שימוש בשירותי אמבולנס והקשר 

 )t-PA( למתן טיפול טרומבוליטי
בחולים עם שבץ מוחי איסכמי
ד"ר ענבר צוקר, משרד הבריאות 

 0215141676
השפעת תכנית התערבות 

להנגשה תרבותית ולשונית 
בבתי חולים ובמעבר לקהילה 

על עמדות הצוותים, חווית 
המטופל וקיום הרצף הטיפולי

ד"ר ורדה שטנגר, המרכז הרפואי 
שיבא 

 
0115171536

השפעת מאפיינים אישיים של 
אימהות המבקרות בתחנות טיפת 

חלב על מידת היענותן לביצוע 
חיסונים ובדיקות התפתחות

ד"ר שלומית בלומנטל, שירותי 
בריאות כללית

 
0115991072

צמצום פערים באיזון סוכרת: 
מפת שיחה רמדאן ככלי לשיפור 

תוצאי סוכרת במהלך צום 
הרמדאן

ד"ר עינב סרולוביץ, אוניברסיטת 
חיפה

0114148973
כך ניצחנו את החורף: התערבות 
רב מימדית להתמודדות עם עונת 

השפעת בקרב המאושפזים
ד"ר יעקב דרייהר, המרכז הרפואי 

סורוקה

ההרצאה בחסות: 
חברת מדיסון פארמה

0108163956
היפרגליקמיה באשפוז ומוות 

תוך 30 יום: האם יש יתרון 
למחלת הסוכרת?

הנאא ריאן-עאסי, מכון כללית 
למחקר, שירותי בריאות כללית

 0101774543
שיפור קידוד אבחנות רפואיות
אתי פרום, בית חולים שיקומי 

לוינשטיין

0108166553
מאפייני חולי שבץ מוחי שהגיעו 

בחלון הזמן המתאים לקבלת 
טיפול 

ד"ר מיכל שני, שירותי בריאות 
כללית

 

0108168361
בלימת התפרצות והפחתת שיעור 

 CDI היארעות של 
 )Clostridium difficile Infection(

נרכש בבית החולים
מלי עובד, המרכז הרפואי קפלן

 
 

 0108899367
תוכנית לשיפור איכות ובטיחות 

2018/9 - בסימן ייצוג ערך ממשי 
למטופל ותוך שיתופם: בנושאי 

השיפור הנבחרים, בבחינת דרכים 
לקידום ובשילוב מדדים בהערכה 

עצמית של המטופל ומשפחתו
חוטר ישי גרפל, מרכז לברן שער 

מנשה

0208160480
הקשר בין ליווי הריון בקהילה  

למדד איכות איתור דיכאון לנשים 
לאחר לידה 

דגנית בן מרגי, מאוחדת

 0109874649
תחרות הידע לצד 'עדויות העולם 

האמיתי' באימוץ טכנולוגיות 
רפואיות בבית-חולים

ד"ר ארנה טל, המרכז הרפואי אסף 
הרופא

 0110844722
איכות השינה של מטופלים 

במחלקות האשפוז- האם ניתן 
לבנות מודל חדש שיהפוך את 

המודל הישן ללא רלוונטי?
ד"ר טליה שורר, המרכז הרפואי 

סורוקה

 
0109077533

תכנית ייעול הרצף הטיפולי 
בשבץ מוחי, בית חולים פוריה

Medtronic ,אורן בן טוב
ד"ר בת-שבע צדוק, המרכז הרפואי 

ע"ש ברוך פדה, פוריה

0109130793
אבחון רפואי כושל - אברך מודל 
לאבחון שגיאות בתהליך האבחון 

הרפואי
רנית ג'רסי, שירותי בריאות כללית

 0109096775
נגענו באפס! המלחמה בזיהומים 

נרכשים בצנתר מרכזי במערך 
הלב בהדסה

סעדי מוחמד, המרכז הרפואי 
הדסה עין כרם

0112864382
מרפאות כאב מתמחות ברפואת 

הקהילה: אבחנות שכיחות, דפוסי 
הפניות, ותוצאים קליניים - מודל 

חדש לטיפול בכאב 
ד"ר יעקב פוגלמן, מרפאת כאב 

המרכז הרפואי, רמב"ם

0102112218
גם במלר"ד זה לוחץ

שרון שחר, שירותי בריאות כללית

0102008291
הבניית תהליכי  עבודה למנהלי 

 CASE MANAGEMENT טיפול
בפסיכיאטריה

אמיל איזנשטיין ותמי דנינו, מרכז 
רפואי מעיני הישועה

0202044625
האם שימוש יתר באנטיביוטיקה 

קשור לעמדות הרופאים?
דפנה דה פריז, מאוחדת

 0102148818
פרויקט "מה נשמע".... התקשרות 

יזומה למטופלים לאחר אשפוז 
במחלקה הכירורגית

אניקה שוורץ, המרכז הרפואי 
שערי צדק

 0102142105
חווית האשפוז - שיתוף המטופל 

בזמן האמת
מאשה בוז'קו, המרכז הרפואי 

רמב"ם 
 

0102990940
כללית לאשה - מענה חדשני 
לרפואת נשים דחופה בקהילה

פטריסיה צימרמן, שירותי בריאות 
כללית 

0210158298
תוצאים המדווחים על-ידי 

מטופלים לפני ולאחר ניתוח 
קטרקט

דוד בומזה, המרכז הרפואי שיבא

 0109008663
"סומך נופלים" פרויקט חדשני, 

בשילוב פיתוח מכ"מ אלגוריתמי,  
למניעת נפילות חוזרות של 

קשישים, שאושפזו עקב נפילה 
בקהילה, וטיפול בהם ע"י צוות 

הפיזיותרפיה במרכז הרפואי 
"אסף הרופא"

ערן פרנקו, המרכז הרפואי אסף 
הרופא

0110128793
פוריות בתחרות: בחינת מדדי 

'המטופל-במרכז' ביחידות 
לטיפולי פוריות והפריה בישראל

תמר מדינה-הרטום, מכון מאיירס-
ג'וינט-ברוקדייל 

0102010680
התערבות במרפאה טרום 

ניתוחית למניעת ביטול ניתוח 
ביום הניתוח מסיבה רפואית 
ניתנת למניעה בבית חולים 

הרצליה מדיקל סנטר
שושי לרנר, הרצליה מדיקל סנטר

0110181915
"איך טיפלנו בך היום?" - משוב 

יומי מהמטופלים
חגית הנדל - מרכז רפואי רבין

סיגל דרדיקמן - שירותי בריאות 
כללית

0110164949
הבדלים בתמותה ובתוצאים 

בריאותיים נוספים בין מטופלים 
שביצעו ניתוח בריאטרי מסוג 

טבעת מתכווננת, שרוול קיבה, 
או מעקף קיבה לעומת מטופלים 

דומים שלא נותחו 
ד"ר אורנה רגס, שירותי בריאות 

כללית 

מושב א' 1
מדידת איכות השירות, 

מדדים מדווחי מטופל

יו"ר: פרופ' נחמן אש, רח"ט 
הבריאות והמשנה למנכ"ל, מכבי 

שירותי בריאות

יו"ר: מר גיא תבורי , עו"ס ומנכ"ל 
עמותת הקרן ע"ש רות ורובל

מושב א' 2
 טיפול מדויק 

ומותאם אישית

יו"ר: פרופ' איתמר גרוטו, משנה 
למנכ"ל משרד הבריאות 

יו"ר: גב' גלי וייס, סמנכ"ל סיעוד 
ואחות ראשית, בי"ח שערי צדק

מושב א' 3
חדשנות ויצירתיות 

בתהליכי איכות

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

הממשלתיים, משרד הבריאות 

יו"ר: ד"ר רלי אלון, סמנכ"ל סיעוד 
ומקצועות הבריאות בי"ח הדסה

מושב א' 4
מדידת איכות בבתי 

החולים, בקהילה ועל 
פני רצף הטיפול

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

יו"ר: ד"ר דב אלבוקרק, מנהל מרכז 
רפואי שיקומי רעות

מושב א' 5
צמצום פערים בבריאות

יו"ר: גב' סיגל רגב, סמנכ"ל וראש 
חטיבת התכנון, המחקר והחדשנות, 

שירותי בריאות כללית 

יו"ר: פרופ' רביע חלאילה, 
ראש החוג לסיעוד במכללה 

האקדמית צפת

מושב א' 6
שירותים דיגיטליים, 
טכנולוגיה ורשתות 

חברתיות לקידום איכות 
הטיפול

יו"ר: ד"ר דורון נצר, ראש אגף 
רפואה, חטיבת הקהילה, שירותי 

בריאות כללית

יו"ר: ד"ר אנג'לה עירוני, ראש אגף 
הסיעוד והמוקדים הרפואיים, מכבי 

שירותי בריאות

11:15-13:00  |  מושבים מקבילים א'



 0111147787
סדנת סוכרת כעבור שנה: 

הסתכלות מחודשת
ד"ר יהודית קרול, מאוחדת

0211969152
השפעת התערבות לשיפור מידת 
הניידות  על שינוי תפיסות הצוות 

ועמדותיו כלפי ניידות זקנים 
באשפוז

עיסאם עזאיזה, בריאות בלב

  
0213120017

טלפצע-יעוץ וירטואלי 
בעידן החדש

מאיה שלומי, מאוחדת

 
0115007897

שירותי בריאות גליל - להבטחת 
איכותם של שירותי הבריאות 
בפריפריה תושבי/ות הגליל 
מציעים/ות איגום משאבים 

כחלופה לתחרות
מרגנית אופיר-גוטלר, אגודת הגליל 
- האגודה הערבית הארצית למחקר 

ושירותי בריאות
 

 0103137638
 לחזור הביתה בשלום - 

עובדה או משאלה?
שולי ח'גבי, המרכז הרפואי מאיר

0104149087
לשתף ולהשתתף "המטופל 

ומשפחתו במרכז" - שותפים 
בישיבת הצוות ובתכנון תהליך 

השיקום והשחרור
סבטלנה מיכאלי, בית חולים 

הרצפלד 

 
0104016970

בניין משותף - תהליך שיתוף 
מטופלים ומטפלים, בתכנון בינוי 

עתידי של מרכז סרטן 
אפרת מילנר, המרכז הרפואי רבין

0104000108
"מכבי בריא בסופר"

הדס חרדון, מכבי שירותי בריאות 
אילנה ברגר-הכט, מכבי שירותי 

בריאות

0104198819
תוכנית התערבות לאומית 

לשיפור חווית המטופל והמטפל 
במלר"ד

אורית רונן, משרד הבריאות 

0104053183
הצמדות לטיפול של חולי 

לוקמיה- תוצאות של מחקר 
בינלאומי גדול

 CML עו"ד גיורא שרף, עמותת חולי
ועמותת חליל אור 

0108044293
הקשר בין קיצור זמן זיהוי החיידק 
מתרבית דם לתוצאי אשפוז אצל 

חולים מבוגרים
ד"ר הילה צדקה, המרכז הרפואי 

תל אביב ע"ש סוראסקי

0108018355
האם ה"מטיב" אכן מטיב? 
בחינת תפיסת המטופלים 

את רצף בית חולים-קהילה
גילה בן דוד, מאוחדת 

0101165316
תכנית מעקב אחר נוגדי קרישה 

פומיים ישירים על ידי רוקחים 
קליניים

ד"ר עמיחי פרלמן, המרכז הרפואי 
הדסה

0208009443
תפיסת תהליך האקרדיטציה 
והשפעתו על תוצאות איכות 

הטיפול בעיני אחיות ואחים שערי 
צדק

מירה פרידמן, המרכז האקדמי לב

0101155280
התערבות ממוקדת במרפאה 
ראשונית לאיזון שומנים בדם 
בקרב מטופלים בסיכון גבוה 

ובינוני למחלות לב
ניהל ח'טיב, שירותי בריאות כללית 

 0101122816
חזרת יולדות לאשפוז במחלקה 
גניקולוגית תוך 30 יום מלידתם

יפעת דמארי וחדווה זכריה, מרכז 
רפואי מעיני הישועה

 0105059641
קידום מעורבות הנהלה בתרבות 

בטיחות פרואקטיבית
ד"ר רוני סלע, אסותא מרכזים 

רפואיים

0101133633
תהליך שיפור ההתמודדות עם 

אלימות מטופלים במחלקות 
פסיכיאטריות סגורות במרכז 

לבריאות הנפש מזור
פרופ' אילנה קרמר, מזור -המרכז 

הרפואי לבריאות הנפש 

 0101999629
הסינרגיה בטיפול כגורם 

CAUTI להפחתת שיעור
מרלן טהר וד"ר סטרו חיים, מרכז 

רפואי מעיני הישועה 

  0101189560
מתאמנים ומשתפרים

יהודית קרנר, המרכז הרפואי 
סורוקה 

0102007914
שימוש בעצי החלטה לסקרי 

חוויית המטופל: תובנות חבויות 
לחיזוק תחושת המטופלים שהם 

בידיים טובות
ד"ר גלית שפר ופולינה מיקשבסקי, 

שירותי בריאות כללית

0101045135
הקשר בין תסמיני הפרעת קשב 

וירידה קוגניטיבית בחולי סוכרת 
מבוגרים

ד"ר יבגני מרזון, לאומית שירותי 
בריאות

0202052921
ניבוי תוצאי הבריאות הלא-

פטאליים ועלות ישירה למערכת 
הבריאות לאחר אוטם חד בשריר 

הלב
ד"ר יונתן ארבל, מכבי שירותי 

בריאות

0102019197
"טיפול פליאטיבי" - 

למה לי עכשיו ... ????
מלי פתיחי, מאוחדת

 0208137126
האם תכנית ליווי הריון משפרת 

את איכות הטיפול בנשים 
בהריון?

חלי נוה, מאוחדת

0114167349
מתן אנטיביוטיקה לחולים 

במחלה חשוכת מרפא עם הנחיות 
מוקדמות, בשלב הסופי: 

בדיקת תמונת מצב והיבטים 
הקשורים לרופאים

רינה פדורובסקי, מרכז רפואי רבין 
בי"ח השרון

 0114142452
לבחור בתבונה  ובחמלה- 

"צמצום השימוש בהגבלה פיזית 
בבתי חולים כלליים"- הטמעת 

ערכים מקצועיים באמצעות 
שימוש בנתונים מהתיק הרפואי 

הממוחשב
מיכל פנצ'ק, שירותי בריאות 

כללית

0114166451
בוחרים בתבונה בסיעוד

מלי קושא, החברה לאיכות 
ברפואה

0201776220
"אפשר גם אחרת" 

צמצום הגבלה פיזית במחלקה 
פנימית גריאטרית

אנג'לה אבייב וד"ר אורן גל, שירותי 
בריאות כללית

0101950188
הגברת השקיפות והתחרות 

בתחום מניעת זיהומים במרכזים 
הרפואיים שיבא ולגליל וברמה 

הארצית כמרכיב משמעותי 
בהשתפרות

ד"ר צביקה שלג, המרכז הרפואי 
לגליל

מושב ב' 1
 - Choosing Wisely

בוחרים בתבונה: מניעת 
אבחון וטיפול יתר

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

יו"ר: גב' דנה ארד, מנהלת המערך 
לבטיחות הטיפול, משרד הבריאות

מושב ב' 2
טיפול מדויק 

ומותאם אישית

יו"ר: פרופ' חיים ביטרמן, מנהל 
בית החולים אסותא, אשדוד

יו"ר: ד"ר מינה רותם, מנהלת 
מחלקת איכות ובטיחות בסיעוד 

בקהילה, אגף הסיעוד, שירותי 
בריאות כללית

מושב ב' 3
בטיחות הטיפול 

והצוותים המטפלים

יו"ר: ד"ר מסעד ברהום, מנהל 
המרכז הרפואי לגליל בנהריה 

יו"ר: גב' לילי פרלמן, אחות 
ראשית, שירותי בריאות כללית

מושב ב' 4
מדידת איכות בבתי 

החולים, בקהילה ועל 
פני רצף הטיפול 

 יו"ר: ד"ר שמואל קלנג, 
ראש אגף מדיניות רוקחות 

וטכנולוגיות רפואיות, מאוחדת

יו"ר: ד"ר עינת אלרן, מנהלת 
המחלקה לניהול איכות, מכבי 

שירותי בריאות

מושב ב' 5
העצמת המטופל

 יו"ר: ד"ר שושי גולדברג, 
 אחות ראשית ארצית וראשת 

מנהל הסיעוד, משרד הבריאות 

יו"ר: עו"ד גיורא שרף, מנהל 
CML עמותות חליל אור ועמותת

מושב ב' 6
פעילות צוותים רב 
מקצועיים לקידום 

האיכות

פרופ' נדב דוידוביץ, מנהל ביה"ס 
לבריאות הציבור, אוניברסיטת 

בן גוריון בנגב

יו"ר: ד"ר סלמאן זרקא, מנהל בית 
חולים זיו בצפת

14:00-15:30  |  מושבים מקבילים ב'



מזכירות הכינוס:

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

תחרות ואיכות - הילכו שניים יחדיו?


