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איכות בעידן קורונה 

חברים יקרים,
הכינוס השנתי ה-27 של החברה הישראלית לאיכות ברפואה יוצא לדרך.

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

המרכזית בישראל להתעדכנות ולהצגת עבודות איכות ומחקרים.

איכות בעידן קורונה יהיה הנושא המרכזי השנה.
 בכנס יוצגו ויידונו מדידת איכות ובטיחות הטיפול בבתי חולים, בקהילה ועל הרצף, 

תוך מתן דגש לעבודת צוות לקידום איכות ומקצוענות בכל הרמות של מערכת 
הבריאות. יוצגו הניסיונות למדוד ולהעריך את איכות השירות וחוויית המטופל ולפעול 

על פי תוצאות המדידה.

ניתן להתייחס להיבטים הבאים של איכות הטיפול בעידן קורונה:
עבודת צוות - שיתופי פעולה בתוך ומחוץ לארגון 	 
טיפול בחולים הכרוניים והאקוטיים 	 
טיפול מרחוק	 
מערכת הבריאות שאחרי - קפיצות הדרך שנעשו 	 
צוותים בעידן הקורונה	 
התמודדות עם פייק ניוז ופוליטיזציה של הרפואה	 
תקשורת בין אישית מטפל-מטופל בתקופת הקורונה	 

נושאים ותחומים מרכזיים נוספים: 
מנהיגות לקידום איכות, בטיחות ושירות	 
דילמות ניהוליות בקידום איכות והתמודדות עימן	 
הכשרת מנהיגות לאיכות 	 
שימוש בטכנולוגיות וטכנולוגיות מידע לשיפור חווית המטופל	 
חדשנות ויצירתיות בתהליכי איכות	 
מדידת איכות השירות והעצמת המטופל	 
ניהול טיפול כוללני בקשיש	 
טיפול פליאטיבי	 
אשפוז בית	 
שירותים דיגיטליים, טכנולוגיה ורשתות חברתיות לקידום איכות הטיפול	 
בטיחות המטופל והצוות המטפל	 
צמצום פערים בבריאות	 
מדידה והערכת ביצועים	 

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

חברי הוועד: 
פרופ' רן בליצר - יו"ר
מלי קושא - מתאמת

פרופ' יעקב דרייהר- מזכיר
ד"ר דודי דביר - גזבר

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

בברכה,

ד"ר ורד אייזנברג
עדנה בר-רצון

ד"ר רחלי ווילף-מירון
מגר' שלומית ישי 

ד"ר מנואל כץ 
ד"ר אסנת לב ציון קורח
ד״ר ריזאן סח׳ניני-חורי 

ד"ר יפה עין גל

פטריסיה צימרמן
ד"ר איליה קגן

ד"ר טניה קרדש
גיא תבורי



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 להצגה בעל פה תינתן לעבודות העוסקות בהובלה ושיפור תהליכי איכות, 	 

חדשנות בטכנולוגיות בעידן הקורונה

מועד אחרון להגשת התקצירים 7.7.2021
הודעה על קבלת עבודות ואופן שיבוצן תישלח בדוא"ל לשולחי העבודות במהלך 

 חודש ספטמבר2021. תקצירי עבודות שתתקבלנה להצגה בע"פ או כפוסטר, 
יפורסמו בספר התקצירים באתר ובפייסבוק של החברה הישראלית לאיכות ברפואה.

תכנית מפורטת של הכינוס ונוהלי רישום יישלחו בדוא"ל בחודש ספטמבר2021.

בתכנית הכינוס:
הרצאות מוזמנות של מרצים מובילים על איכות בעידן קורונה	 
הצגת העבודות המובילות בתחום האיכות בשנת 2021	 
פאנל מומחים ודיון בדילמות בנושא איכות בעידן קורונה	 
תערוכת פוסטרים מדעיים הכוללת תחרות פוסטרים מצטיינים	 
הזדמנות לשיח עמיתים פורמלי ולא פורמלי בסביבה מעודדת דיון	 

 מזכירות הכינוס לשירותכם בכל שאלה או הבהרה: 

Conference2021@qmed.today

איכות בעידן קורונה 


