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הכינוס השנתי ה-26 

של החברה הישראלית לאיכות ברפואה
במלון דיוויד אינטרקונטיננטל, תל אביב

הזדמנויות ואתגרים
שיתופי פעולה במערכת הבריאות

תאריך
חדש!



שיתופי פעולה 
במערכת הבריאות

הזדמנויות ואתגרים

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 מכון כללית למחקר, שירותי בריאות כללית    

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

פאנל בנושא: שיתופי פעולה במערכת הבריאות, הזדמנויות ואתגרים
ynet מנחה: מר דורון קופרשטין, עורך ערוץ הבריאות

חברי הפאנל: 
• מר משה בר סימן-טוב, מנכ”ל משרד הבריאות 

• פרופ’ אהוד דודסון, מנכ”ל שירותי בריאות כללית
• גב’ סיגל רגב-רוזנברג, מנכ”לית מאוחדת

• מר רן סער, מנכ”ל מכבי שירותי בריאות
• מר ניסים אלון, מנכ”ל לאומית

Kool Quality - שירת המונים למען חשיבות עבודת צוות

הפסקת כיבוד קל, סיור בתערוכה ובתצוגת הפוסטרים

מושבים מקבילים א’

ארוחת צהריים, סיור בתערוכה ובתצוגת הפוסטרים

מושבים מקבילים ב’

מושב מליאה 2

יו”ר: ד”ר איליה קגן, אוניברסיטת תל אביב, ראש התוכנית האקדמית
להסבת אקדמאים החוג לסיעוד

יו”ר: גב’ עדנה בר-רצון, יועצת בתחום איכות, ניהול סיכונים ואסטרטגיה

!Mind the gap  - פיתוח סט מדדים לאומי לדיווח וניטור פערים בבריאות  
ד”ר רחלי ווילף מירון, מנהלת התכנית למדידת זמני המתנה ברפואה 

הענקת אותות הוקרה לצוותים שחוללו שינוי 
ד”ר איליה קגן, יו”ר ועדת שיפוט 

פרסים לעבודות איכות מצטיינות משדרת הפוסטרים  
גב’ עדנה בר-רצון, יו”ר ועדת פוסטרים

תוצאות בחירות לוועד החברה לשנים 2019-2022
פרופ’ חיים ביטרמן, ד”ר ירון מושקט

דברי סיכום
גב’ מלי קושא, יו”ר הכנס

פרופ’ רן בליצר, יו”ר החברה הישראלית לאיכות ברפואה
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11:30-13:15  |  מושבים מקבילים א'

נאום בזקנאום בזק

מושב א' 1
איכות בגיל השלישי

יו"ר: ד"ר דוד דביר, 
מנהל אגף רפואה ראשונית, מאוחדת

יו"ר: ד"ר לילך צולר, מנהלת רפואית 
מחוזית מחוז חיפה וגליל מערבי, 

שירותי בריאות כללית

מושב א' 2
איכות בעידן 
החולי הכרוני

יו"ר: ד"ר אריקה כהן יונגר, 
סגנית מנהלת המחלקה לניהול 

איכות, מכבי שירותי בריאות

יו"ר: ד"ר ישי פאליק, מנהל בית 
חולים, משגב לדך

מושב א' 3
איכות הטיפול התרופתי

יו"ר: ד"ר ארז כרמון, מנהל רפואי 
מחוז מרכז, מאוחדת

יו"ר: מגר' שלומית ישי, מכבי 
שירותי בריאות, רוקחת מחוזית, 

מחוז צפון

מושב א' 4
איכות כמנוף לשוויון

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

מכבי שירותי בריאות

יו"ר: ד"ר רחלי ווילף מירון, מנהלת 
התכנית למדידת זמני המתנה 

ברפואה

מושב א' 5
משהו שונה לגמרי

 יו"ר: ד"ר רבקה חזן הצורף, 
מנהלת מחלקת הבחינות )בפועל( 

במינהל הסיעוד

 יו"ר: ד"ר יעל רייכנברג, מנהלת 
 מחוז דן פתח תקווה, שירותי 

בריאות כללית

מושב א' 6
שיתופי פעולה במערכת 

הבריאות

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

הממשלתיים, משרד הבריאות

יו"ר: גב' כלנית קיי, ראש אגף 
הסיעוד חטיבת הקהילה, שירותי 

בריאות כללית

0109319067
מאפיינים גופניים ונפילות בקרב 

קשישים במכבי מחוז דרום
יהודית מלצר, 

מכבי שירותי בריאות

0109345563
התערבות רב מקצועית ובין 

ארגונית לטיפול יזום בקשישים 
החיים בעוני

ישי קום, מאוחדת

0101345337
קיצור זמנים למתן טיפול אקוטי 

בחולי שבץ מוחי
ד"ר שלומי פרץ, 

המרכז הרפואי רבין

0208308777
אלגוריתם מעבדתי לגילוי דלקת 

HCV -כבד נגיפית
ד"ר אתי לוי דהרי, מאוחדת

0101331175
סוד ההצלחה בטיפול תסמונת 
לב הכליה האם קיים קשר בין 

נפח הפעימה )LVEF( לבין תפקוד 
כלייתי )RF(, אלבומין בדם, 

פרופיל ברזל והמוגלובין בקרב 
חולים עם מחלת כליה כרונית

ניהל חטיב פאעור, 
שירותי בריאות כללית

0215095733
בחינת הקשרים בין אורח חיים 

חרדי לגורמי סיכון למחלות 
קרדיו-וסקולריות בקרב מבוטחי 
מכבי תושבי בני-ברק ורמת-גן 

בגילאי 50 ויותר
ד"ר רונית פנחס מזרחי, 

המכללה האקדמית רמת גן

114317744
תרומת הרוקח המחלקתי 

לבטיחות ואיכות ההוראות 
בטיפול התרופתי במחלקה 

האורתופדית
נידא חאג יחיא, בית חולים מאיר 

0214334948
צמצום טעויות ברישום ומתן 

תרופות בהן המינון תלוי משקל 
או קראטינין במכון אונקולוגי 

במאיר
 מגר' כרמית כשרמן, 
המרכז הרפואי מאיר

0214326254
הפחתת הסיכון לפגיעה כלייתית 

NSAIDs חריפה על רקע
ד"ר שירי גיא אלפנדרי, 

מכבי שירותי בריאות

0115026767
צמצום פערים בבריאות: 

הסבר לשונות בין אוכלוסיות
נתנאל גולדשמיט, משרד הבריאות

0206224238
איתור ומניעת אנמיה בקרב 

תינוקות תוך זיהוי צרכי 
האוכלוסייה

גילת הגר, מאוחדת

0110327662
מדוע עלויות הטיפול הרפואי 

בסוף החיים גבוהות? 
המקרה של חולי סרטן בישראל

 אביחי חסיד, 
שירותי בריאות כללית

0105346688
השוואה בעוצמת הכאב ודימום 
לאחר שאיבת ביציות בהתאם 

לסוג המחט
מילנה קורנברג, 

המרכז הרפואי אלישע

0111256624
שימור רקמה בסרטן ריאה מסוג 

תאים שאינם קטנים - מדד איכות 
מרכזי

תמיר גרציאני, הטכניון

0107344717
השפעת גישה רב-מערכתית על 

זיהומים בכף רגל סוכרתית: תכנון 
מחלקה חדשה, שיטות עבודה 

קפדניות, ושיטות אבחון
ד"ר ליזה סאידל אודס, 

המרכז הרפואי סורוקה 

0101344627
עבודת צוות להבטחת הרצף 

הטיפולי בין בתי חולים 
פסיכיאטריים לקהילה בעידן 

הרפורמה
אסתר אביר, מאוחדת

0106342788
הבטחת איכות, בטיחות ויעילות 
הגבוהות ביותר ברפואה דחופה 

באמצעות הרכבת תשתית בקרת 
איכות

ד"ר יוסי שעיה, המרכז הרפואי רבין

0101344862
מבדק איכות 2017 -

שיתופי פעולה ביחידות הדיאליזה 
בישראל

ד"ר יפה עין גל, משרד הבריאות

0106346489
הקשר בין המאפיינים התרבותיים 
של המטופלים לבין שיעור אשפוז 
חוזר: האפקט של איכות המעבר 

מבית החולים לקהילה
ד"ר נוסייבה ריאן, 
אוניברסיטת חיפה

0101328368
שיתוף פעולה בין בתי חולים, 

כללי )איכילוב( ושיקומי 
)לוינשטיין(, בהקמת מערך 

ניתוחי שחזור וטיפול שיקומי 
לגפה העליונה באנשים עם 

טטרהפלגיה
שני חלפון, שירותי בריאות כללית 

 0107345308
שימוש בכלי עזר ה.ר.ד.מ.ה 
לצורך העברת מידע רפואי 

על מטופל טרם ניתוח שאינו 
אלקטיבי בצורה יעילה בין מנתח 

למרדים אחראי
ד"ר גילעד שפיגל, 

המרכז הרפואי קפלן

0107328109
יחידת האינטגרציה מכבי - 

אסותא אשדוד
ד"ר מיכל ישעיהו, 

מכבי שירותי בריאות

0101346757
הערכת חזרה לעבודה בקרב 
מטופלים עם הפרעות שריר-

שלד שטופלו בתוכנית פיילוט 
אינטר-דיספלניארית של רפואה 

תעסוקתית ופיזיותרפיה
ד"ר לילך רינסקי הליבני, 

שירותי בריאות כללית 
00000
00000

הקמת המרכז ללימודי בטיחות 
הטיפול וניהול סיכונים ברפואה 
- מב"ט למידת עמיתים לקידום 

תרבות של בטיחות 
ענבל ירקוני, משרד הבריאות

0101345745
מוניטור עוברי - פענוח מרחוק

עידית ורד, מאוחדת

 0107343282
 "לא מרימים ידיים" 

DESIGN THINKING לאתגר 
מניעת זיהומים

אלכסנדרה כהן, המרכז הרפואי 
הדסה הר הצופים

 0101963391
רפואה ראשונית - יתרונות 

של עבודת צוות במודל יצירתי
ד"ר אילת שור, אוניברסיטת חיפה

 

0101092372
מערך הייעוץ הוירטואלי - שיתוף 

פעולה בין הרפואה הראשונית 
לרפואה השניונית במענה רפואי 
מקיף ותשתית טכנולוגית תומכת

ד"ר דניאלה רחמים כהן, 
מכבי שירותי בריאות

 

0201345029
תקשורת חדשנית וזמינה עם 
משפחות מטופלים קשישים 

בטיפול ביתי במערך הפליאטיבי
יפעת ורטהימר, 

שירותי בריאות כללית

0000000000
ניהול תורים במערכת הבריאות

תמר חיה מיכאלי, מטופלת 

0214171087
ניתוח השוואתי לרמת אמון 

במערכת הבריאות בקרב מיעוט 
ערבי, עולים חדשים לעומת הרוב 

היהודי
ד"ר רונית פנחס מזרחי, 

המכללה האקדמית רמת גן

 0113325675
יעילותה של התערבות מותאמת 
תרבות להפחתת תסמיני דיכאון 
אחרי לידה בקרב נשים בדואיות 

בדרום הארץ
סמירה אלפיומי-זיאדנה, 

שירותי בריאות כללית

0101232516
בדיקת HPV כסקר ראשוני 

לאבחון מוקדם של סרטן צוואר 
הרחם

ד"ר עינב שניידמן, 
מכבי שירותי בריאות

 

0115339219
מערכת לאומית למדידה של זמני 

המתנה ברפואה יועצת בקהילה 
חשפה פערים בין המחוזות 

בישראל 
ד"ר ענבר צוקר, משרד הבריאות 

 

0103301541
גורמי סיכון לקרעים פרינאליים 

מדרגה 3 ו-4 
אוריה שני, המרכז הרפואי שיבא

0115327468
גמילה מעישון בחברה הערבית 

בישראל - היתכנות והתאמת 
שירותים 

ענת יום טוב, 
שירותי בריאות כללית

 0111251921
Choosing Wisely- צמצם סיכון 

לטעויות מתן בתרופות באמצעות 
מעבר מניהול מלאי מחלקתי 

"לוגיסטי" לניהול מלאי "קליני"  
הנא נאסר, בית חולים מאיר 

 0112284261
אונקוגנטיקה בעידן הדיגיטלי: 

Triage ליעוץ גנטי בנושא סרטן 
לורה דיסקין, מכבי שירותי בריאות

 
0113310236

 - Switch to Oral פרויקט
מעבר מטיפול אנטיביוטי 

תוך - ורידי אל טיפול פומי 
ד"ר אמל חג' יחיא, 

שירותי בריאות כללית

 0109310730
מעורבות רוקח קליני בשיפור 

איכות הטיפול התרופתי בקרב 
חולים גריאטריים בבית חולים 

שיקומי 
ד"ר רן ניסן, 

המרכז הרפואי בית רבקה

 0109347788
ייעוץ רוקחי יזום למבוגרים עם 
ריבוי תרופות ע"י רוקחי קהילה 

יעל שחר, מאוחדת

0000000000
מעורבות המטופלים בהליכי 

קבלת החלטות במערכת 
הבריאות - התמקדות ברישום 
ואישור תרופות לסל הבריאות-

מטופל 
גיורא שרף, עמותת חלי"ל האור 

CML ועמותת

0115127614
העצמת המטופל לאיזון 
מחלת הסוכרת: ראיות 

לתוצאי התערבות מפות שיחה 
לסוכרת עד ארבע שנים לאחר 

ההתערבות
 ד"ר מינה רותם, 

שירותי בריאות כללית

0106343603
 HbA1c הקשר בין ניטור ואיזון

לבין תמותה בקרב חולי סוכרת:  
מחקר מעקב ברמה הלאומית

נורה עבדל רחמן, 
האוניברסיטה העברית 

0105328522
מרכז הסוכרת המקוון, צמצום 

פערים באיזון חולי הסוכרת מחוז 
הצפון - מכבי שירותי בריאות

ד"ר ריזאן סח'ניני - ח'ורי, 
מכבי שירותי בריאות

 0212344628
אינפו-דמיולוגיה 

 )infodemiology( של סוכרת: 
על מה מדברים ברשת האינטרנט 

בהקשר של סוכרת? פיענוח 
השיח החברתי בשפה העברית

ד"ר טטיאנה קולובוב, המרכז 
הישראלי לחקר וקידום מדיניות 

בסוכרת ע"ש ד"ר פסח סגל

 0114325999
הפחתת איזון יתר והסיכון 
להיפוגליקמיה בקשישים 

סוכרתיים
ד"ר שירי גיא אלפנדרי, 

מכבי שירותי בריאות

0101139350
 פרוייקט חיבו"ק: 

חיבור בריאות קהילה 
גיא תבורי, נציג עמותת הקרן ע"ש 
רות ורובל. נציגי מערכת הבריאות:
עינת אורון, אגף הסיעוד, מאוחדת 

דלית ציפל, אגף הסיעוד, שירותי 
בריאות כללית

 

 0101347580
שיתוף פעולה אורטופדי-

שיקומי-מטבולי להתאמת 
טיפול לאוסטאופורוזיס בצורה 
וירטואלית לחולים אחרי שבר 

צוואר ירך
ד"ר אסנת תל – לבנון, 

המרכז הרפואי מאיר

0101343676
חושבים שיקום - מטפלים בבית

לנה שלפנקוב, מאוחדת

0101343118
הפחתת תרופות ע"י אחות 

מומחית קלינית בגריאטריה 
לקידום רצף הטיפול בקרב 
מטופלים קשישים הנוטלים 

מספר רב של תרופות
יונתן סבאח, המרכז הרפואי דורות

0209334230
האם תאוריה של התנהגות 

מתוכננת יכולה לתרום להבנת 
הניידות של הזקן המאושפז?
חדוה לוין, המרכז האקדמי לב

0209342954
חשיפה לשואה כגורם סיכון 

להתפתחות דמנציה
פרופ' סטיבן לוין, מאוחדת 
בשיתוף אוניברסיטת חיפה

0106345527
מניעה שניונית של שברים 
אוסטאופורוטים במטופלים 

לאחר שבר בצוואר הירך
ד"ר רות חכים, 

שירותי בריאות כללית 



נאום בזק

14:15-15:45  |  מושבים מקבילים ב'

נאום בזק

מושב ב' 1
בטיחות המטופל 

כבסיס לאיכות

יו"ר: ד"ר ענת עקה זוהר, ראש מערך 
איכות הערכה ומחקר, מכבי שירותי 

בריאות

יו"ר: ד"ר יורם וולף, מנהל אגף 
רפואה שניונית, מאוחדת

מושב ב' 2
ילדים זה איכות

יו"ר: טל ניצן, פיזיותרפיסטית 
ראשית, מאוחדת

יו"ר: ד"ר אבינועם פירוגובסקי, 
סגן מנהל בית חולים, המרכז רפואי 

שניידר

מושב ב' 3
מי מטפל במטפל?

יו"ר: ד"ר יעקב דרייהר, סגן מנהל 
המרכז הרפואי סורוקה

יו"ר: גב' ליאורה ולינסקי, מנהלת 
המחלקה לאיכות, מאוחדת

מושב ב' 4
שיתופי פעולה 

במערכת הבריאות

יו"ר: ד"ר אסנת לב ציון קורח, 
מנהלת המרכז הרפואי שמיר

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

מושב ב' 5
קפיצת מדרגה 

בחוויית המטופל

יו"ר: פרופ' נדב דוידוביץ, ראש בית 
הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת 

בן גוריון בנגב

יו"ר: גב' רות ברוך, מנהלת סיעוד 
מחוז חיפה וגליל מערבי שירותי 

בריאות כללית

מושב ב' 6
שיטות לקידום איכות

יו"ר: ד"ר טניה קרדש, סגנית רופא 
מחוזי - מחוז י-ם שפלה מכבי שירותי 

בריאות

יו"ר: גב' שרון אייזר, מנהלת סיעוד, 
המרכז הרפואי מעייני ישועה

 0101311794
המטופל כראי לשחיקת המטפל
ארנון רביד, המכללה האקדמית 

רמת גן

 0101335298
העלאת אחוז התחסנות עובדים 

לחצבת מאוחדת מחוז צפון- 
שיתוף פעולה כלל סקטוריאלי 

מהמטה עד הראשון בשטח
קריסטין עאסי, מאוחדת

0102310217
מיפוי חסמים ומאפשרים בקרב 

רופאים לקידום איכות באמצעות 
עשייה מחקרית

מירב בוך, המרכז הרפואי שמיר 

 0107292181
לטפל במטפל אימוני כושר 

לעובדים לקידום בריאות ומניעת 
שחיקה

אסנת רביב, שירותי בריאות כללית

 0112299913
תפיסת הכוח של הרופאים 

הראשוניים יחסית לבעלי העניין 
האחרים ברפואה הראשונית: 

מטופלים ומנהלים וכוונתם של 
הרופאים לאמץ מודל עבודה 
היברידי )שילוב התייעצויות 

חזותיות מרחוק( 
אירת צ'ודנר, הטכניון

0115258642
פערים באבחון אוטיזם 

באוכלוסיות אתניות בדרום 
ישראל

אורלי קרוב, משרד הבריאות

0101345227
שיתופי פעולה במרכז למחלות 

כרוניות בילדים ליצנים רפואיים- 
אתגר והזדמנות!

שושי ערמוני, המרכז הרפואי 
הדסה הר הצופים

0107342206
קורת גג אחת, צוות אחד, 

תשוקה אחת - מתכון מנצח 
למודל עבודה במלרד ילדים

ד"ר אהוד רוזנבלום, 
מרכז רפואי מאיר

 0201342708
מזל טוב, בדיקה ראשונה 

תקינה... 
ד"ר אורנה פלידל, 
מרכז רפואי קפלן

0114327960
ניבוי יכולות הנהיגה של בני נוער 
עם בעיית קשב ריכוז באמצעות 

סימולטור נהיגה וחישני תנועה
פרופ' הרמן אבנר כהן, שירותי 

בריאות כללית

 

 0114331364
טיפול בתשובות מעבדה 

המתקבלות לאחר השחרור
ד"ר שרון אלרעי פרייס, 
שירותי בריאות כללית 

0114342971
האם ניתן להפיק תובנות 

מערכתיות מניתוח תחקירי 
אירועים חריגים?

דנה ארד, משרד הבריאות

0114275699
 הצילו! מישהו שומע אותי? 

עיפות אזעקה במוניטור קרדיאלי
ברוריה קורלרו, 

שירותי בריאות כללית

0214311937
נפילה אחת יותר מידי - 

האם האירוע בלתי נמנע?
ד"ר נמרוד גולדשמיד, 

המרכז הרפואי הלל יפה

0113328362
שימוש מושכל בהגבלה פיזית

חגית עמר, המרכז הרפואי מאיר

0106344670
המכנה קובע: תיקוף סיכום 

ממוחשב של ימי צנתר בדרכי 
השתן במחלקות מבוגרים בשני 

בתי חולים בשירותי בריאות 
כללית

ד"ר אילנה ליבשיץ ריבן, 
המרכז הרפואי סורוקה

0101334355
למה לבזבז?

צמצום זמני התגובה במעבדות 
Kaizen בגישת

חן ויינר, המרכז הרפואי מעייני 
הישועה

 0107346333
PROMs מערכות מידע למדידת 

איכות חיים בניתוחי החלפת 
מפרקי ברך וירך

אלכס גלפר, המרכז הרפואי שיבא

0105319033
פיתוח ותיקוף כלי לניבוי דיכאון 

לאחר הלידה תוך שימוש 
באלגוריתמים של למידת מכונה 

ומאגר נתונים ארצי
גבריאלה לורנס, 

שירותי בריאות כללית

0107345441
מחשבים מסלול מחדש

מג'ר הלנה חכם, 
המרכז הרפואי השרון

0108334030
העצמה ללא הרדמה

מיכל ורד זאדה, 
שירותי בריאות כללית

 0101344639
קול הצוות בחוויית המטופל

גלית בוטבין, 
המרכז הרפואי סורוקה

 0206347342
הבניית  ערוצי תקשורת בין צוות 
מטפל של יחידת התעוררות לבין 
בני משפחות של מנותחים בבית 

חולים אלישע
איגור בסין, המרכז הרפואי אלישע 

0105335057
מסרון בהתאמה - צמצום אי 

ההגעה לתורים על ידי שיפור 
במערך התזכורות

עדי ברלינר, שירותי בריאות כללית
 

0000000000
לידה שקטה

יעל ויטנברג , מטופלת
נציגת מערכת הבריאות מלי 
קושא, אגף הסיעוד, מאוחדת

0106344699
היגיינת הידיים בידיים שלך: 

סיכום ביניים של פרויקט שיפור 
היענות להנחיות היגיינת ידיים 
בחטיבת מיילדות וגניקולוגית

שרונה מקיאס, 
המרכז הרפואי סורוקה

 0101328163
התמודדות רב מערכתית למניעת 

הדבקה באצינובקטר עמיד
גב' חני לדרמן, המרכז הרפואי 

מאיר

0114342959
"עברת - לחצת" שיפור היגיינת 

ידיים ומניעת העברת זיהומים 
ביחידה לטיפול נמרץ ילדים

אירנה לבדקו, הדסה הר הצופים

 

0101343444
שיפור והנגשת שירות רפואי 

במחלקות הפסיכיאטריות בבית 
חולים שיבא- חיבור בין בריאות 

הגוף לבריאות הנפש
פרופ' מרק וייזר, 

המרכז הרפואי שיבא 

 0101347229
השפעת התערבות משותפת של 

הרפואה התעסוקתית וקלינאי 
תקשורת/קול בשמירת כושר 

העבודה של מורים עם בעיות קול 
תעסוקתיות והערכתה הכלכלית 
ד"ר לילך רינסקי הליבני, שירותי 

בריאות כללית

0214311937
תכנית ייעול הרצף הטיפולי 

למטופלי שבץ מוחי
משה בן סימון, מרכז רפואי פוריה

0102230293
דיווח על כמעט טעות בתרופות 

כדרך לשפר את בטיחות 
המטופל במחלקת ילדים

ליאה בלקר, המרכז הרפואי קפלן

0101345918
שיפור תהליכי אבחון וטיפול 

בפונים למלר"ד
משה בן סימון, 

המרכז הרפואי פוריה

0101327136
FMEA כמודל לאיתור, מיפוי 
ודירוג סיכונים פוטנציאליים 

בפתיחת מחלקת יולדות
"אפס הפרדה"

מירי אברהם, המרכז הרפואי שמיר

0201348209
'אמץ רופא'- שיתוף פעולה 

בין רופאי ודיאטניות ילדים במחוז 
דן פ''ת למניעת וטיפול בהשמנת 

ילדים
יעל חן רביע, 

שירותי בריאות כללית

0101348017
נעים להכיר - שרות "נעם"- 

נשימה עיכול משולב
יוליה גנדלר, המרכז הרפואי שניידר

0103343017
שימוש בטכנולוגית מידע 

להערכת ביצועים מתמשכת 
לרופאים

ד"ר יעקב דרייהר, 
המרכז הרפואי סורוקה

0101266409
מרפאות הבית במכבי- רפואה 

קהילתית מותאמת אישית
עינת ברנד, מכבי שירותי בריאות

0101326532
על הרצף - שיתופי פעולה 

בין מרכז לבר"ן שער מנשה 
למרפאות בקהילה כללית 

שרון-שומרון בשילוב מדדים 
סובייקטיביים בדיווח עצמי של 

מטופלים ומשפחות
סילביה פליישמן, שירותי בריאות 

כללית

0101345734
שת"פ בין מכבי טבעי, רשת 

לרפואה משלימה ומחלקת 
הפיזיותרפיה במכבי לצורך 

מדידת האפקטיביות הטיפולית 
ושיפור תוצאות טיפול של כאבי 

שריר-שלד
ד"ר עדי צוונג גונן, 

מכבי שירותי בריאות

0107309845
TOP חדשנות ויצירתיות נפגשים ב

 - Triage of Oncology Patient
הקמת טריאז' אונקולוגי באשפוז 

יום במרכז דוידוף, בילינסון
יפעת מירון, המרכז הרפואי רבין

108182698
פיתוח מדדים למודל אחוד 

למדידת איכות השירות בבתי 
חולים )המטופל במרכז(

רפאל הוד, המרכז הרפואי שיבא

0114262580
הקשר בין מחויבות המטופל לבין 

תוצאי הטיפול ומשך האשפוז 
בקרב מטופלים  בשיקום 

 the correlation between the
 patient 's engagement to
 trreatment outcomes and

 length of hospitalization among
rehabilitation patients

ווספיה סולימאן, 
המרכז הרפואי פוריה

0201345029
תקשורת חדשנית וזמינה עם 
משפחות מטופלים קשישים 

בטיפול ביתי במערך הפליאטיבי
יפעת ורטייהמר, 

שירותי בריאות כללית

0106966294
מדדי איכות - כלי לשיפור רצף 
הטיפול בין בית החולים לקהילה

חני שרודר, משרד הבריאות

0113345264
הערכת איכות הבקרה על 

הזמנת מרכיבי דם במרכז רפואי 
שלישוני: הצמדות להתוויות וצורך 

במתן דם בלילה
ד"ר לילך בונשטיין, 

המרכז הרפואי רמב"ם

0101136670
מערכת מידע על בעלי סטומה - 

במעבר מבית חולים לקהילה
שרון הרשקו, שירותי בריאות 

כללית



מזכירות הכינוס:

Conference2019@qmed.today  |  70100 ת.ד 144 נתב"ג

הזדמנויות ואתגרים
שיתופי פעולה במערכת הבריאות


