
Save the 
Date: 

9.10.2018 

הנחיות להגשת תקצירים: 

התקציר יהיה סיכום קצר וממצה של תוכן העבודה אותה תרצו להציג. 

התקציר יישלח בעברית, בקובץ WORD, בהיקף של עד 300 מילים, 

.ARIAL 12 בפונט

בראש התקציר יש לציין: 

שם העבודה, שם המציג, השותפים לעבודה ומסגרת מקצועית. 

הכנס יהווה הזדמנות להצטרף כחבר מן המניין בחברה )בהתאם 

לתקנון(. 

ההצטרפות לחברה וההשתתפות בכנס כרוכים בתשלום. 

חבר שהצטרף לחברה בשנים 2017 ו- 2018 פטור מתשלום דמי חבר.

  arianga@clalit.org.il :את התקצירים ניתן לשלוח לגב' אריאן גנור
טלפון: 03-9977329.

מועד אחרון להגשת תקצירים:

1 באוגוסט 2018 

• ֻֻֻלהצטרפות לחברה לחברי ההסתדרות הרפואית   לחץ כאן 	

• למי שאינו חבר בהר"י  לחץ כאן	

• טלפון לבירורים בנושא תשלום דמי חבר - מחלקת השרות 	

של הר"י  03-6100471    

• לאתר החברה   לחץ כאן	

• טופס הרשמה לכנס ומידע נוסף יישלחו בהמשך.	

הכינוס השלישי של החברה 
הישראלית לבטיחות הטיפול 
וניהול סיכונים ברפואה בנושא: 
ניהול סיכונים - תפיסות, גישות 
ואסטרטגיה הלכה למעשה

9 באוקטובר 2018 
מרכז פלזנשטיין למחקר רפואי, 

בית חולים בילינסון 

חברים יקרים,

הכינוס השלישי של החברה הישראלית לבטיחות הטיפול וניהול סיכונים 

ברפואה יוצא לדרך. הכנס מהווה במה מרכזית להצגת מחקרים 

העוסקים בקידום בטיחות הטיפול.

נושאים מרכזיים שיידונו בכנס:

• תפישות שונות בהוראת ניהול סיכונים 	

• סימולציה ולימוד מתקדם	

• רפורמה מוצעת בביטוחי רשלנות רפואית	

• אירועים חריגים במתן תרופות	

• בטיחות הטיפול והצוותים המטפלים	

• הנפגע השני	

אתם מוזמנים לשלוח תקצירים להצגת מחקרים בנושאי בטיחות 

הטיפול וניהול סיכונים בשרותי הבריאות בבתי החולים ובקהילה. 

התקצירים יוערכו ע"י הועדה המדעית של הכינוס וייבחרו ע"פ איכותם 

ותרומתם המדעית.

בברכה,

פרופ' ירון ניב, יו"ר הכנס 

חברי הוועד: פרופ' ירון ניב - יו"ר, פרופ' אמיתי זיו - מזכיר, פרופ' שאול דולברג - גזבר, עו"ד טליה חלמיש-שני, ד"ר יוסי טל, עו"ד לימור כהן אשכנזי, 
ד"ר אריק ברודה, ד"ר אורלי מנור, ד"ר פוריה שחף, ד"ר אודי קנטור, גב' תלמה פאר, גב' מרגריטה ממדוב,  
ד"ר ענת עקה זהר, ד"ר יהודית לפינסקי, ד"ר שיפר-מרטין קרביץ, ד"ר אסנת לב-ציון קורח, גב' דנה ארד

www.ortra.co.il

https://www.ima.org.il/mainsitenew/forms/formjoinunion.aspx
http://www.4u2clive.com/sec2018_4/tofesecurity.pdf
http://www.isrm.co.il

