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של החברה הישראלית לאיכות ברפואה
במלון דייויד אינטרקונטיננטל, תל אביב

הזדמנויות ואתגרים
שיתופי פעולה במערכת הבריאות



שיתופי פעולה במערכת הבריאות - הזדמנויות ואתגרים 

חברים יקרים,
 הכינוס השנתי ה-26 של החברה הישראלית לאיכות ברפואה יוצא לדרך. 

מדי שנה, הכנס דן בסוגיות המרכזיות של איכות ובטיחות הטיפול הרפואי בישראל. 
הכנס, בהשתתפות צוותים רב מקצועיים בארגוני הבריאות, מהווה הבמה המרכזית 

בישראל להתעדכנות ולהצגת עבודות ופרויקטים לשיפור איכות ומחקרים.

שיתופי פעולה במערכת הבריאות - הזדמנויות ואתגרים יהיה הנושא המרכזי השנה. 
כמדי שנה, בכנס יוצגו ויידונו מדידת איכות ובטיחות הטיפול בבתי חולים, בקהילה 

ועל הרצף, תוך מתן דגש לעבודת צוות לקידום איכות ומקצוענות בכל רמות מערכת 
הבריאות. יוצגו הניסיונות למדוד ולהעריך את איכות השירות וחוויית המטופל ולפעול 

לשיפור על פי תוצאות המדידה.

נושאים ותחומים מרכזיים נוספים:
עבודת צוות - שיתופי פעולה בתוך ומחוץ לארגון	 
מנהיגות לקידום איכות, בטיחות ושירות	 
דילמות ניהוליות בקידום איכות והתמודדות עימן	 
הכשרת מנהיגות לאיכות בדגש על עבודת צוות	 
שימוש בטכנולוגיות וטכנולוגיות מידע לשיפור חווית המטופל	 
מדידת איכות בבתי החולים ובקהילה, ומדידת איכות רצף הטיפול	 
חדשנות ויצירתיות בתהליכי איכות	 
מדידת איכות השירות והעצמת המטופל	 
ניהול טיפול כוללני בקשיש	 
איכות הטיפול הפליאטיבי	 
ניהול איכות וכלכלת איכות - עלויות והשלכות אי-איכות	 
שירותים דיגיטליים, טכנולוגיה ורשתות חברתיות לקידום איכות הטיפול	 
בוחרים בתבונה )Choosing Wisely( - שימוש מושכל בהתערבות רפואית	 
בטיחות המטופל והצוות המטפל	 
צמצום פערים בבריאות	 

 הנכם מוזמנים לשלוח תקצירים ולהציג מפעילויותיכם 
בתחומי קידום האיכות והבטיחות בשירותי הבריאות.

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

ד"ר יעקב דרייהר- גזבר
מלי קושא- מתאמת

פרופ' רן בליצר                                        גב' מלי קושא
 יו"ר החברה                                             יו"ר הכנס

בברכה,

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



הנחיות לכתיבה ומשלוח תקצירים
התקצירים יישלחו בשפה העברית בלבד, בקובץ WORD מצורף, בהיקף של עד 350 

 מילים בגופן ARIAL בגודל 12, ללא תמונות, תרשימים או טבלאות. 
 את התקצירים יש להגיש דרך אתר החברה הישראלית לאיכות ברפואה:

https://quality.doctorsonly.co.il
יש להקפיד על מילוי כל הפרטים הדרושים לפי ההנחיות באתר.

הקריטריונים לשיפוט תקצירים הינם
חדשנות, ייחודיות, עבודת צוות, מדידת נתוני בסיס ותוצאות, עניין רב-תחומי.	 
מידת התרומה לקידום איכות ובטיחות המטופל והרצף הטיפולי בשירותי הבריאות.	 
 עדיפות תינתן להצגה בע"פ לעבודות העוסקות בנושא המרכזי של הכנס: 	 

שיתופי פעולה במערכת הבריאות - הזדמנויות ואתגרים

מועד אחרון להגשת התקצירים 18.7.2019
 הודעה על קבלת עבודות ואופן שיבוצן תשלח בדוא"ל לשולחי העבודות במהלך 

חודש ספטמבר 2019. תקצירי עבודות שיתקבלו להצגה בע"פ או כפוסטר, יפורסמו 
בספר התקצירים באתר ובפייסבוק של החברה הישראלית לאיכות ברפואה. תכנית 

מפורטת של הכינוס ונוהלי רישום יישלחו בדואר ובתפוצת הדוא"ל בחודש ספטמבר 
 .2019

בתכנית הכינוס
הרצאות מוזמנות של מרצים מובילים על חשיבות עבודת הצוות	 
הצגת העבודות המובילות בתחום האיכות בשנת 2019	 
פאנל מומחים ודיון בדילמות בנושא שיתופי פעולה במערכת הבריאות	 
תערוכת פוסטרים מדעיים הכוללת תחרות פוסטרים מצטיינים	 
הזדמנות לשיח עמיתים פורמלי ולא פורמלי בסביבה מעודדת דיון	 
קיום בחירות לוועד המנהל של החברה וועדת ביקורת	 
הוקרה לוועד היוצא והכרזה על חברי הוועד הנבחר	 

 מזכירות הכינוס לשירותכם בכל שאלה או הבהרה 
Conference2019@qmed.today בטל' 03-9727467  דוא"ל

שיתופי פעולה במערכת הבריאות - הזדמנויות ואתגרים 


