חברים נכבדים,
הכינוס השנתי ה 15-של החברה הישראלית לאיכות ברפואה יוצא
לדרך ,חגיגי ומיוחד ,בסמוך לחגיגות ה 60-למדינת ישראל.
הכינוס מהווה במה רב תחומית ,רב מגזרית ורב מקצועית לכל העוסקים
באיכות ובטיחות ברפואה בכל אירגוני הבריאות בישראל ,במטרה
להרחיב הידע והמודעות ולהוות מקור ללימוד ,העשרה והחלפת דעות
במיגוון ההיבטים של איכות ובטיחות הטיפול והשירות הרפואי.
השנה שולבו בכינוס ובוועדה המדעית עמיתינו מתחומי רפואת הילדים
והיילודים :האיגוד הישראלי לניאונטולוגיה ,החברה הישראלית לרפואת
ילדים בקהילה (חיפ"א) ,החוג לרפואה דחופה בילדים ,החוג למחלות
זיהומיות בילדים ,ונציגי רפואת הילדים מבתי חולים ומכל קופות
החולים.
מספר ואיכות התקצירים שהופנו לכנס איתגרו את צוות הוועדה המדעית
בבחירת המצגות המעניינות והמפרות ביותר .לצד סוגיות איכות ובטיחות
במגוון תחומי הרפואה ,מושם דגש על סוגיות ,פעילויות ,מדדים ושיטות
להערכה וקידום איכות ובטיחות ברפואת הילדים והיילודים בשירות
הקהילתי ,באשפוז ובמסגרת הרפואה הדחופה.
שני מרצים ידועי שם מארה"ב ,יפתחו את הכינוס ,בהרצאות מרתקות
על נסיונם מעבר לים.
נושא צמצום הפערים בבריאות בין אוכלוסיות בישראל יידון במושב
מיוחד.

תכנית הכינוס השנתי ה 15-של החברה הישראלית לאיכות ברפואה
יום ג'  1.7.08הילטון ת"א ,שעות 08:00-17:30

הינכם מוזמנים לקחת חלק בכינוס ובסדנאות ונאחל לכולנו כינוס מעניין,
מפרה ומהנה.

ד"ר חנה גבע
יו"ר החברה הישראלית לאיכות ברפואה,
בשם חברי ועד החברה וצוות הוועדה המדעית והמארגנת

אולםA :

מושב א:1

08:00-09:00

התכנסות והרשמה ,קפה ועוגה ,סיור בתערוכה ותצוגת פוסטרים

09:00-09:20

ברכות( :אולמות )C ,B ,A
 #ד"ר אבי ישראלי ,מנכ"ל משרד הבריאות
 #ד"ר יורם בלשר ,יו"ר ההסתדרות הרפואית
 #ד"ר חנה גבע ,יו"ר החברה הישראלית לאיכות ברפואה ,קופ"ח מאוחדת אגף הרפואה

09:20-11:00

מושב מליאה ( - 1אולמות )C ,B ,A
יו"ר :פרופ' אבי פורת ,מנהל מח' פנימית ו' ,בי"ח סורוקה ומנהל המחלקה למדיניות רפואית ,שירותי בריאות כללית

09:20-09:55

Harnessing Health Care Information Technology to Improve Quality of Ambulatory Care
Prof. Steven Simon, Associate Professor of Ambulatory Care and Prevention, Harvard Medical School
and Harvard Pilgrim Health Care, MA, USA

09:55-10:30

Improving the Quality of Health Care for Children
Prof. Charles Homer, President and CEO of the National Initiative For Children's Healthcare Quality
(NICHQ), An Action Oriented Organization, MA, USA

10:30-11:00

חקירת תאונות או מניעת תאונות  -מה נשתנה בגישה לבטיחות ברפואה?
פרופ' יואל דונחין ,ביה"ח האוניברסיטאי הדסה עין כרם והמרכז לבטיחות בעבודה והנדסת אנוש ,הטכניון

11:00-11:45

הפסקת קפה ,סיור בתערוכה ותצוגת הפוסטרים

11:45-13:30

מושבים מקבילים א' (אולמות )E ,D ,C ,B ,A

13:30-14:30

הפסקת צהרים וסיור בתערוכת הפוסטרים

14:30-16:00

מושבים מקבילים ב' (אולמות )E ,D ,C ,B ,A

16:05-17:05

מושב מליאה ( .2אולם  )Bעל קפה ועוגיות:
רב שיח בנושא :שקיפות ברפואה
בהשתתפות רופאים בכירים ,נציגי מערכת המשפט ,נציגי ההסתדרות הרפואית ,עיתונאים ,נציגי ציבור והקהל
יו"ר ומנחה :ד"ר דוד שרים ,רופא ועו"ד ,מומחה בניהול סיכונים ובתביעות רשלנות רפואית

17:10-17:30

דברי סיכום
פרסים למצגות הפוסטר המצטיינות

יחתום את הכינוס רב שיח בנושא "שקיפות ברפואה".
שתי סדנאות חוויתיות מקבילות תערכנה ביום שלפני הכינוס ,בנושאי
חשיבה יצירתית ,הומור וכלים לשיפור התקשורת ויחסי מטפל-מטופל.

 11:45-13:30מושבים מקבילים א'
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דמי הרשמה לכינוס (כולל מע"מ)  -להרשמהwww.qualitymed.org.il :

דמי השתתפות
הכינוס השנתי ()1.7.08
הרשמה לסדנה )30.6.08( 1
הרשמה לסדנה )30.6.08( 2

רישום ותשלום מוקדם
 ₪ 250עד ה 19-ביוני2008 ,
 ₪ 290עד ה 12-ביוני2008 ,
 ₪ 290עד ה 12-ביוני2008 ,

רישום ותשלום מאוחר וביום הכינוס
 ₪ 320מה 20-ביוני2008 ,
רישום מוקדם בלבד

בטיחות בטיפול תרופתי

יו"ר :גב' לילי פרלמן ,מנהלת הסיעוד,
מרכז רפואי מאיר

אולםB :

מושב א:2

איכות ברפואה הקהילתית :פעילויות
והישגים

אולםC :

מושב א:3

קידום איכות ובטיחות ברפואת ילדים
וילודים

יו"ר :ד"ר זאב אהרונסון ,מנהל אגף הרפואה ,יו"ר :ד"ר צחי גרוסמן ,ראש רשת המחקר
של רופאי הילדים ,יו"ר חיפ"א לשעבר,
קופ"ח מאוחדת
מכבי שירותי בריאות
 161הטמעת תרבות איכות בשירות בריאות  221פיתוח הנחיות קליניות ברפואת ילדים.
 7 1איאטרוגנזיס ביחידות טפול נמרץ
ד"ר צחי גרוסמן ,מכבי שירותי בריאות
קהילתי :הסיפור של מכבי.
יילודים ופגים :מחקר תצפיתי והתערבותי
ד"ר רחל ווילף מירון ,מערך ניהול איכות,
פרוספקטיבי רב מרכזי.
ד"ר אמיר קוגלמן ,מרכז רפואי בני ציון ,חיפה מכבי שרותי בריאות
 217כיצד על מערכת הבריאות בישראל
 218הקשר בין מדדי איכות ברפואת
 56 2הגורמים והחומרה של טעויות אנוש
הקהילה לבין עלות צריכת שירותי בריאות להיערך למתן טיפול רפואי הולם לילדים
ביחידות לטיפול נמרץ ילדים ויילודים.
הלוקים בהפרעת קשב וריכוז (.)ADHD
ושביעות רצון לקוחות.
גב' אסנת בשקין ,הנדסת תעשיה וניהול,
ד"ר ארנון כהן ,אגף תכנון ומדיניות בריאות ,ד"ר שלומי ענתבי ,רופא ילדים עצמאי,
אונ' בן גוריון ,ומרכז רפואי סורוקה
קופ"ח מאוחדת
שרותי בריאות כללית
 127ניהול הטיפול התרופתי בקהילה.
 205 3קידום בטיחות מערכתי באמצעות
גב' רות ווייצברג ,מאיירס-ג''וינט -
סימון תרופות ארגונומי.
גב' נורית פורת ,מרכז רפואי הדסה עין כרם ,מכון ברוקדייל ,ירושלים
ירושלים
 51תוכנית מדדי האיכות לרפואת הקהילה
 174 4מערכת תרופות ממוחשבת ככלי
לייעול התהליך והגברת בטיחות המטופלים .עולה על מדים.
גב' דליה טדגי ,מרכז רפואי רבקה זיו ,צפת ד"ר בנימין זאב סנדר,
מפקדת קצין רפואה ראשי ,צה"ל
 37מדידת תוצאים של שירות רפואי
 95 5הפסקת השימוש בתכשיר המרוכז
של אשלגן כלוריד ( )KClבמתן תוך ורידי  -שימוש מושכל בבדיקות אנדוסקופיות של
דרכי העיכול.
במחלקות וביחידות הקליניות  -כחלק
ד"ר משה שילר ,המכון לגסטרו' ומחלות
מיישום מדיניות חדשה לבטיחות במתן
כבד ,ביה"ח לגליל המערבי  -נהריה
תרופות
ד"ר טוביה טיאוסנו ,מרכז רפואי העמק,
עפולה
 240מימוש טיפול בחולים עם
 208 6מאפייני טעויות במתן תרופות בבית
אוסטיאופורוזיס קשה בישראל  -באיזו
חולים לטיפול ממושך.
מידה מבוצע ומה הפתרונות?
ד"ר אסתר לי-מרקוס ,האגף הגריאטרי,
פרופ' צופיה איש שלום ,היח' למטבוליזם
בי"ח הרצוג ,ירושלים
העצם והמינרלים ,רמב"ם ,הקריה הרפואית
לבריאות האדם

 36השוואת מדדי איכות בתחנות טיפת חלב
של כלל ספקי השירות במחוז מרכז ככלי
לקביעת מדיניות.
גב' מרים פייס,לשכת הבריאות מחוז מרכז,
משרד הבריאות
 212הערכת התפקוד של רופא הילדים
בקהילה דרך התנסותם של הורים.
פרופ' בועז פורטר ,מכבי שירותי בריאות
 128מאפיינים סוציו-דמוגרפיים המשפיעים
על מידת השותפות של הורים בקבלת
ההחלטה לאשפז את ילדם.
ד"ר יפה הארון ,ביה"ח לגליל המערבי נהריה

 84היענות הורים להמלצות השחרור
ממחלקת יילודים.
ד"ר נתנאל וסרטייל ,הפקולטה למדעי
הרפואה ,אונ' בן גוריון ,ומח' ילודי ְם,
מרכז רפואי שערי צדק

אולםD :

מושב א:4

כלי מדידה ,שיטות והערכת ביצועים
ותרומתם לשיפור איכות

אולם E

מושב א:5
הכשרה ,הדרכה והנעת צוותים לקידום
איכות

יו"ר :גב' סיגל רגב ראש אגף תכנון ומדיניות יו"ר :ד"ר אמיתי זיו ,סמנכל לבקרה וניהול
סיכונים ומנהל המרכז הארצי לסימולציה
בריאות ,שירותי בריאות כללית
רפואית-מ.ס.ר ,מרכז רפואי שיבא
 194פיתוח סל רחב של מדדי איכות בארגון  137תרגול מיומנויות לטיפול במצבי חירום
ושיגרה לצוותי מוקדי ילדים בעזרת סדנת
בריאות קהילתי.
סימולציה במ.ס.ר.
ד"ר נמרוד שושן ,מערך ניהול האיכות,
ד"ר רינת כהן ,מכבי שירותי בריאות
מכבי שירותי בריאות
 126השפעת תוכנית לימוד סימולטיבית
 156איוש אחיות ותוצאי מטופלים ככלי
מבוססת חולים-מדומים על איכות המפגש
ניהולי לקידום איכות בבי"ח כללי.
הרפואי בין רופאי לשכות גיוס ומועמדים
גב' בלה בר כהן ,הנהלת הסיעוד,
לשירות ביטחון.
המרכז הרפואי הדסה עין כרם ,ירושלים
ד"ר דניאל הרדוף ,מ.ס.ר ,מרכז רפואי שיבא,
חיל רפואה ,צה"ל
 25תהליך הבקרה כמנגנון להשגת שיפור  146אימון רוקחים להטמעה וישום של נהלי
עבודה והתמודדות עם אירועים חריגים.
מתמיד ,ביחידה לטיפול נמרץ פגים,
מר עמית שורין ,אגף הרוקחות,
ובמחלקת ילודים ופגים.
ד"ר שמואל יורמן ,מח' ילודים וטפול נמרץ קופ"ח מאוחדת
פגים ,מרכז רפואי הלל יפה ,חדרה
 167שיפור מדדי איכות רפואיים ברפואת
 - Trigger Tool 9כלי לאיתור ליקויים
הקהילה ,שיתוף פעולה והעצמת הצוות.
במחלקת טיפול נמרץ פגים.
ד"ר שלמה אמזל ,מרכז בריאות הילד נטקה,
ד"ר צופיה באואר-רוסק ,מח' פגים,
מחוז ת"א-יפו ,שירותי בריאות כללית
מרכז רפואי מאיר ,כפר סבא
 32ניסוי אקראי מבוקר של שתי התערבויות
 98כלי לניהול השימוש בתרופה חדשה
לשיפור היענות להנחיות קליניות לטיפול
בסל התרופות :מודל מוצלח המוצע
למערכת הבריאות לניהול הכנסת טכנולוגיות בדלקת בדרכי השתן לא מסובכת בנשים.
מר נתן קאהן ,אגף הרפואה ,קופ"ח לאומית
חדשות.
פרופ' אהוד זמורה ,מחלקת ילודים ופגים,
מרכז רפואי סורוקה
 55העשרת תפקידם של רופאי המשפחה
 99השעון לניטור עוצמת הכאב  -כמצפן
בטיפול במחלות שריר-שלד :תוצאות השנה
לשיפור איכות הטיפול.
גב' מירה גרוס ,מרכז רפואי לין ,מחוז חיפה ,הראשונה של ההתערבות.
ד"ר חורי ג'ריר ,המח' לרפואת המשפחה,
שירותי בריאות כללית
שירותי בריאות כללית
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 14:30-16:00מושבים מקבילים ב'
אולםA :

מושב ב:1

בטיחות בטיפול הרפואי

1

2

3

4

5

אולםB :

מושב ב:2

איכות ברפואה הקהילתית:
פעילויות והישגים

אולםC :

מושב ב:3

יחסי מטפל מטופל  -אנושיות
ברפואה

אולם D

מושב ב:4

פעילויות לקידום איכות בבתי חולים

אולם E

מושב ב:5

צמצום פערי בריאות בין אוכלוסיות

יו"ר :פרופ' ליאון אפשטיין ,ביה"ס לבריאות
יו"ר :ד"ר אהוד דוידסון ,סמנכ"ל וראש
יו"ר :ד"ר פוריה שחף ,מנהלת המחלקה
הציבור ,המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה,
יו"ר :ד"ר אריק שטיינברגר ,מרפאת שיניים חטיבת בתי חולים ,שירותי בריאות כללית
יו"ר :פרופ' עו"ד חוה טבנקין ,מנהלת
לניהול סיכונים ,שירותי בריאות כללית
ירושלים
לילדים בסיכון ,מרכז רפואי שיבא
המחלקה לרפואת המשפחה,
גב' ולי קולס ,העמותה הישראלית לליצנות
מרכז רפואי העמק ,שרותי בריאות כללית
פערים בבריאות בישראל :המשמעות
וג'לולוגיה
רפואית
לאיכות שירותי הבריאות
פרופ' ליאון אפשטיין
 118האם מקום מגורים מהווה גורם סיכון
 201הטיפול בסיסטיק פיברוזיס ( )CFהוא  58מאפשרים וחסמים להטמעת תהליכי
 223איחוד מעבדות קליניות  -הניסיון,
 54תהליך הלמידה וטעויות של רופאים
לתמותת תינוקות מעבר לגורמי סיכון
לפעמים משחק ילדים Play Therapy :שיפור איכות לאורך זמן.
השבר ,ולקחי האירוע.
מתמחים :גורמים ממתנים.
אישיים?
גב' גלית סיבוני אסרף ,היחידה לאבטחת
ד"ר יוסף רוזנבלום ,אגף הרפואה,
ד"ר איתן נוה ,הפקולטה להנדסת תעשיה
ככלי לשיפור איכות הטיפול הרפואי.
גב' ציונה חקלאי ,תחום מידע,
איכות ,מרכז רפואי הדסה הר-הצופים,
קופ"ח מאוחדת
וניהול ,הטכניון ומרכז רפואי הדסה הר
גב' דיאנה קדוש ,מרפאת ראות,
משרד הבריאות ,ירושלים
ירושלים
הצופים
מרכז שניידר לרפואת ילדים
 138ליצנים רפואיים בבית החולים לילדים 206 .הערכת סיכון ניתוחי ומדידת תוצאים  48שיפור במדדי איזון בריאות בקרב
 166קבוצת שיפור רב מקצועית בגליל
 175מניעת זיהומים נרכשים בפגיה -
מטופלים ממעמד סוציו-אקונומי
גב' מרים קליין ,בי"ח מאייר לילדים ,רמב"ם ,בניתוחי לב :סיכום ניסיון של שש שנים
העליון מקדמת שינוי תהליכי עבודה
התערבות רב מקצועית ,רב שלבית.
נמוך כתוצאה מהנגשת תרופות (כיסוי
במרכז הרפואי.
הקריה הרפואית לבריאות האדם
ארגוניים.
ד"ר איטה ליטמנוביץ ,מרכז רפואי מאיר,
ההשתתפות העצמית).
ד"ר אייל צימליכמן ,מרכז רפואי שיבא,
גב' נעמה רון ,מערך ניהול איכות,
כפר סבא
ד"ר אשר אלחיאני ,הנהלת המרכז הרפואי
תל השומר
מכבי שירותי בריאות
מאיר ,שירותי בריאות כללית
 172כיצד מתמודדים עם פערים בין
 72ניהול יומן טיפול בהפריה חוץ גופית ע"י  83הידוק הקשר בין רפואה ראשונית ויועצת  222שינוי עמדות של מטפלים ראשוניים  52עמידה במדד איכות קליני בין
תרבותיים בשיפור מדדי איכות בסוכרת?
לאומי לטיפול בדלקת ראות במבוגרים
כאמצעי לשיפור איכות הטיפול במצוקה
והתרומה לשיפור מדדי איכות  -בדיקת
המטופלות כאמצעי להפחתת טעויות.
מאושפזים ,על ידי מתן המנה הראשונה של גב' מונירה חמדאן ,מחוז צפון-שומרון
נפשית בקהילה
קרקעית העין לחולי סוכרת במרפאות
גב' מירי הרינגמן ,היחידה להפריה חוץ
קופ"ח מאוחדת
אנטיביוטיקה במלר"ד
ד"ר מרגלית גולדפרכט ,אגף הרפואה,
ראשוניות.
גופית ,המרכז הרפואי הדסה עין כרם,
ד"ר דן מירון ,היחידה לקידום איכות,
חטיבת הקהילה ,שירותי בריאות כללית
ד"ר דני געתון ,מכון גלאוקומה
ירושלים
מרכז רפואי העמק ,עפולה
ומינהלת חולון בת ים ,שירותי בריאות כללית
 155פעילויות להעלאת שיעורי ביצוע של
 106שיתוף מלווה עיקרי בביקור הרופאים 77 .התמודדות עם פצעים קשי ריפוי
 129התראה אלקטרונית לשיפור השליטה  131מישהו שאוהב אותך לוקח אותך
בדיקות ממוגרפיה.
 משימה רב צוותית.גב' ציפי שדה ,הנהלה ראשית,
להיבדק.
ברמות סוכר בחולים קריטיים.
גב' חן ריגלר ,מחוז דן ,פתח תקוה,
גב' גליה ניב ,הנהלת הסיעוד,
שירותי בריאות כללית
גב' ולריה שקולניק ,מרפאת התקווה,
ד"ר ערן סגל ,היחידה לטיפול נמרץ כללי,
שירותי בריאות כללית
מרכז רפואי רבין ,פתח תקוה
שירותי בריאות כללית
מרכז רפואי שיבא ,תל השומר
 90שיפור בריאות בקרב לקוחות אתיופים.
 219קידום איכות הטיפול במטופלים
" 123אסון ברגע אחד"  -טיפול פסיכו-
 171השפעת איתור יזום וטיפול בחולים
 232שיטה חדישה של ניטור מערכת
ד"ר אלאונורה קרסני ,מחוז ירושלים,
במצוקה נפשית ,ע"י הצוות הסיעודי,
החיסון מאפשרת הגברת בטיחות ויעילות עם אי ספיקת כליות מתקדמת בקהילה על סוציאלי בנפגעי תאונות דרכים.
שירותי בריאות כללית
גב' שנונית מדעי ,מחלקת ילדים והשירות במהלך אשפוז בבית חולים כללי.
של טיפול תרופתי מונע דחייה בהשתלות התקדמות המחלה.
גב' לילי פרלמן ,מרכז רפואי מאיר ,כפר
לעבודה סוציאלית ,מרכז רפואי סורוקה,
ד"ר רינה יהלום ,מרכז רפואי קפלן,
איברים.
סבא.
באר שבע
שירותי בריאות כללית
ד"ר אלכס יוסים ,מח' השתלות,
מרכז רפואי רבין
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סדנאות טרום כינוס:
הומור ויצירתיות ברפואה
שתי סדנאות תיערכנה במקביל,
ביום בי  ,30.6.08בין השעות 9:30-15:00
סדנה 1
הרחבת כלים בתקשורת בין אישית באמצעות
ליצנות רפואית
סדנה 2
חשיבה יצירתית והומור בקשר בין אישי
 09:30-12:30סדנאות מקבילות
 12:30-13:30ארוחת צהריים
 13:30-15:00צפייה בהצגה א-גו-גו-לה  -סכום ודיון
 #מספר המקומות מוגבל  -כל הקודם זוכה!
 #קיום הסדנאות מותנה במינימום מספר משתתפים

ההרשמה לסדנאות עד 12.6.08
להרשמהwww.qualitymed.org.il :

חברי וועד החברה הישראלית לאיכות ברפואה,
ועדה מדעית ומארגנת
ד"ר חנה גבע (יו"ר)
ד"ר אלי דריזין (גזבר)
פרופ' אבי פורת
ד"ר ירון מושקט
גב' חגית מקורי

גב' אסתי פאר בר-יוסף
ד"ר מרגלית גולדפרכט
פרופ' מאיר ברזיס
ד"ר נטע נוצר
ד"ר בובי גרוס

חברי הוועדה המדעית
נציגי איגודים וחברות מתחומי רפואת הילדים
ונציגי בתי חולים וקופות:
פרופ' מיכאל שימל  -יו"ר האיגוד הישראלי לניאונטולוגיה
פרופ' אהוד זמורה  -מנהל מח' יילודים ופגים ,בי"ח סורוקה
יו"ר החוג לרפואה דחופה בילדים
ד"ר חזי ויסמן -
מזכיר החוג למחלות זיהומיות בילדים
ד"ר דני מירון -
ד"ר שמוליק גרוס  -גזבר חיפ"א
שירותי בריאות כללית
ד"ר זאב חורב -
פרופ' בועז פורטר  -מכבי שירותי בריאות
קופ"ח מאוחדת
ד"ר אריה הררי -
קופ"ח לאומית
ד"ר ערן מץ -
קופ"ח לאומית
ד"ר הדר ירדני -
גב' עדנה בר רצון  -שירותי בריאות כללית
קופ"ח מאוחדת
גב' חמוטל רז -
בי"ח לגליל מערבי ,נהריה
ד"ר יפה הארון -
ד"ר אריק שטיינברגר  -מרכז רפואי שיבא
תודה לנותני חסות:
 # MSD #סנופי-אוונטיס  #נובארטיס  #רוש  #פייזר #
 #טבע  #נובונורדיסק # GSK #
 #שירותי בריאות כללית  #קופת חולים מאוחדת
 #מאוחדת ספורט  #מכון ברוקדייל  #מכבי שירותי בריאות #
#

מזכירות הכינוס:

פרטים על תכני יום הסדנאות בדף המצורף לעלון זה.
רח' נירים  1ת.ד( 9352 .בית הספנות) ,תל אביב61092 ,
טל' 03-6384444 :פקס03-6384455 :
דואר אלקטרוניqmed@ortra.com :

ה ז מ נ ה
הכינוס השנתי ה15-
של החברה הישראלית
לאיכות ברפואה
יום ג' ,כ"ח בסיון תשס"ח
 1ביולי2008 ,
מלון הילטון ,תל אביב
סדנאות ביום ב' ה 30-ביוני 2008

חברים נכבדים,
הכינוס השנתי ה 15-של החברה הישראלית לאיכות ברפואה יוצא
לדרך ,חגיגי ומיוחד ,בסמוך לחגיגות ה 60-למדינת ישראל.
הכינוס מהווה במה רב תחומית ,רב מגזרית ורב מקצועית לכל העוסקים
באיכות ובטיחות ברפואה בכל אירגוני הבריאות בישראל ,במטרה
להרחיב הידע והמודעות ולהוות מקור ללימוד ,העשרה והחלפת דעות
במיגוון ההיבטים של איכות ובטיחות הטיפול והשירות הרפואי.
השנה שולבו בכינוס ובוועדה המדעית עמיתינו מתחומי רפואת הילדים
והיילודים :האיגוד הישראלי לניאונטולוגיה ,החברה הישראלית לרפואת
ילדים בקהילה (חיפ"א) ,החוג לרפואה דחופה בילדים ,החוג למחלות
זיהומיות בילדים ,ונציגי רפואת הילדים מבתי חולים ומכל קופות
החולים.
מספר ואיכות התקצירים שהופנו לכנס איתגרו את צוות הוועדה המדעית
בבחירת המצגות המעניינות והמפרות ביותר .לצד סוגיות איכות ובטיחות
במגוון תחומי הרפואה ,מושם דגש על סוגיות ,פעילויות ,מדדים ושיטות
להערכה וקידום איכות ובטיחות ברפואת הילדים והיילודים בשירות
הקהילתי ,באשפוז ובמסגרת הרפואה הדחופה.
שני מרצים ידועי שם מארה"ב ,יפתחו את הכינוס ,בהרצאות מרתקות
על נסיונם מעבר לים.
נושא צמצום הפערים בבריאות בין אוכלוסיות בישראל יידון במושב
מיוחד.

תכנית הכינוס השנתי ה 15-של החברה הישראלית לאיכות ברפואה
יום ג'  1.7.08הילטון ת"א ,שעות 08:00-17:30

הינכם מוזמנים לקחת חלק בכינוס ובסדנאות ונאחל לכולנו כינוס מעניין,
מפרה ומהנה.

ד"ר חנה גבע
יו"ר החברה הישראלית לאיכות ברפואה,
בשם חברי ועד החברה וצוות הוועדה המדעית והמארגנת

אולםA :

מושב א:1

08:00-09:00

התכנסות והרשמה ,קפה ועוגה ,סיור בתערוכה ותצוגת פוסטרים

09:00-09:20

ברכות( :אולמות )C ,B ,A
 #ד"ר אבי ישראלי ,מנכ"ל משרד הבריאות
 #ד"ר יורם בלשר ,יו"ר ההסתדרות הרפואית
 #ד"ר חנה גבע ,יו"ר החברה הישראלית לאיכות ברפואה ,קופ"ח מאוחדת אגף הרפואה

09:20-11:00

מושב מליאה ( - 1אולמות )C ,B ,A
יו"ר :פרופ' אבי פורת ,מנהל מח' פנימית ו' ,בי"ח סורוקה ומנהל המחלקה למדיניות רפואית ,שירותי בריאות כללית

09:20-09:55

Harnessing Health Care Information Technology to Improve Quality of Ambulatory Care
Prof. Steven Simon, Associate Professor of Ambulatory Care and Prevention, Harvard Medical School
and Harvard Pilgrim Health Care, MA, USA

09:55-10:30

Improving the Quality of Health Care for Children
Prof. Charles Homer, President and CEO of the National Initiative For Children's Healthcare Quality
(NICHQ), An Action Oriented Organization, MA, USA

10:30-11:00

חקירת תאונות או מניעת תאונות  -מה נשתנה בגישה לבטיחות ברפואה?
פרופ' יואל דונחין ,ביה"ח האוניברסיטאי הדסה עין כרם והמרכז לבטיחות בעבודה והנדסת אנוש ,הטכניון

11:00-11:45

הפסקת קפה ,סיור בתערוכה ותצוגת הפוסטרים

11:45-13:30

מושבים מקבילים א' (אולמות )E ,D ,C ,B ,A

13:30-14:30

הפסקת צהרים וסיור בתערוכת הפוסטרים

14:30-16:00

מושבים מקבילים ב' (אולמות )E ,D ,C ,B ,A

16:05-17:05

מושב מליאה ( .2אולם  )Bעל קפה ועוגיות:
רב שיח בנושא :שקיפות ברפואה
בהשתתפות רופאים בכירים ,נציגי מערכת המשפט ,נציגי ההסתדרות הרפואית ,עיתונאים ,נציגי ציבור והקהל
יו"ר ומנחה :ד"ר דוד שרים ,רופא ועו"ד ,מומחה בניהול סיכונים ובתביעות רשלנות רפואית

17:10-17:30

דברי סיכום
פרסים למצגות הפוסטר המצטיינות

יחתום את הכינוס רב שיח בנושא "שקיפות ברפואה".
שתי סדנאות חוויתיות מקבילות תערכנה ביום שלפני הכינוס ,בנושאי
חשיבה יצירתית ,הומור וכלים לשיפור התקשורת ויחסי מטפל-מטופל.

 11:45-13:30מושבים מקבילים א'
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דמי הרשמה לכינוס (כולל מע"מ)  -להרשמהwww.qualitymed.org.il :

דמי השתתפות
הכינוס השנתי ()1.7.08
הרשמה לסדנה )30.6.08( 1
הרשמה לסדנה )30.6.08( 2

רישום ותשלום מוקדם
 ₪ 250עד ה 19-ביוני2008 ,
 ₪ 290עד ה 12-ביוני2008 ,
 ₪ 290עד ה 12-ביוני2008 ,

רישום ותשלום מאוחר וביום הכינוס
 ₪ 320מה 20-ביוני2008 ,
רישום מוקדם בלבד

בטיחות בטיפול תרופתי

יו"ר :גב' לילי פרלמן ,מנהלת הסיעוד,
מרכז רפואי מאיר

אולםB :

מושב א:2

איכות ברפואה הקהילתית :פעילויות
והישגים

אולםC :

מושב א:3

קידום איכות ובטיחות ברפואת ילדים
וילודים

יו"ר :ד"ר זאב אהרונסון ,מנהל אגף הרפואה ,יו"ר :ד"ר צחי גרוסמן ,ראש רשת המחקר
של רופאי הילדים ,יו"ר חיפ"א לשעבר,
קופ"ח מאוחדת
מכבי שירותי בריאות
 161הטמעת תרבות איכות בשירות בריאות  221פיתוח הנחיות קליניות ברפואת ילדים.
 7 1איאטרוגנזיס ביחידות טפול נמרץ
ד"ר צחי גרוסמן ,מכבי שירותי בריאות
קהילתי :הסיפור של מכבי.
יילודים ופגים :מחקר תצפיתי והתערבותי
ד"ר רחל ווילף מירון ,מערך ניהול איכות,
פרוספקטיבי רב מרכזי.
ד"ר אמיר קוגלמן ,מרכז רפואי בני ציון ,חיפה מכבי שרותי בריאות
 217כיצד על מערכת הבריאות בישראל
 218הקשר בין מדדי איכות ברפואת
 56 2הגורמים והחומרה של טעויות אנוש
הקהילה לבין עלות צריכת שירותי בריאות להיערך למתן טיפול רפואי הולם לילדים
ביחידות לטיפול נמרץ ילדים ויילודים.
הלוקים בהפרעת קשב וריכוז (.)ADHD
ושביעות רצון לקוחות.
גב' אסנת בשקין ,הנדסת תעשיה וניהול,
ד"ר ארנון כהן ,אגף תכנון ומדיניות בריאות ,ד"ר שלומי ענתבי ,רופא ילדים עצמאי,
אונ' בן גוריון ,ומרכז רפואי סורוקה
קופ"ח מאוחדת
שרותי בריאות כללית
 127ניהול הטיפול התרופתי בקהילה.
 205 3קידום בטיחות מערכתי באמצעות
גב' רות ווייצברג ,מאיירס-ג''וינט -
סימון תרופות ארגונומי.
גב' נורית פורת ,מרכז רפואי הדסה עין כרם ,מכון ברוקדייל ,ירושלים
ירושלים
 51תוכנית מדדי האיכות לרפואת הקהילה
 174 4מערכת תרופות ממוחשבת ככלי
לייעול התהליך והגברת בטיחות המטופלים .עולה על מדים.
גב' דליה טדגי ,מרכז רפואי רבקה זיו ,צפת ד"ר בנימין זאב סנדר,
מפקדת קצין רפואה ראשי ,צה"ל
 37מדידת תוצאים של שירות רפואי
 95 5הפסקת השימוש בתכשיר המרוכז
של אשלגן כלוריד ( )KClבמתן תוך ורידי  -שימוש מושכל בבדיקות אנדוסקופיות של
דרכי העיכול.
במחלקות וביחידות הקליניות  -כחלק
ד"ר משה שילר ,המכון לגסטרו' ומחלות
מיישום מדיניות חדשה לבטיחות במתן
כבד ,ביה"ח לגליל המערבי  -נהריה
תרופות
ד"ר טוביה טיאוסנו ,מרכז רפואי העמק,
עפולה
 240מימוש טיפול בחולים עם
 208 6מאפייני טעויות במתן תרופות בבית
אוסטיאופורוזיס קשה בישראל  -באיזו
חולים לטיפול ממושך.
מידה מבוצע ומה הפתרונות?
ד"ר אסתר לי-מרקוס ,האגף הגריאטרי,
פרופ' צופיה איש שלום ,היח' למטבוליזם
בי"ח הרצוג ,ירושלים
העצם והמינרלים ,רמב"ם ,הקריה הרפואית
לבריאות האדם

 36השוואת מדדי איכות בתחנות טיפת חלב
של כלל ספקי השירות במחוז מרכז ככלי
לקביעת מדיניות.
גב' מרים פייס,לשכת הבריאות מחוז מרכז,
משרד הבריאות
 212הערכת התפקוד של רופא הילדים
בקהילה דרך התנסותם של הורים.
פרופ' בועז פורטר ,מכבי שירותי בריאות
 128מאפיינים סוציו-דמוגרפיים המשפיעים
על מידת השותפות של הורים בקבלת
ההחלטה לאשפז את ילדם.
ד"ר יפה הארון ,ביה"ח לגליל המערבי נהריה

 84היענות הורים להמלצות השחרור
ממחלקת יילודים.
ד"ר נתנאל וסרטייל ,הפקולטה למדעי
הרפואה ,אונ' בן גוריון ,ומח' ילודי ְם,
מרכז רפואי שערי צדק

אולםD :

מושב א:4

כלי מדידה ,שיטות והערכת ביצועים
ותרומתם לשיפור איכות

אולם E

מושב א:5
הכשרה ,הדרכה והנעת צוותים לקידום
איכות

יו"ר :גב' סיגל רגב ראש אגף תכנון ומדיניות יו"ר :ד"ר אמיתי זיו ,סמנכל לבקרה וניהול
סיכונים ומנהל המרכז הארצי לסימולציה
בריאות ,שירותי בריאות כללית
רפואית-מ.ס.ר ,מרכז רפואי שיבא
 194פיתוח סל רחב של מדדי איכות בארגון  137תרגול מיומנויות לטיפול במצבי חירום
ושיגרה לצוותי מוקדי ילדים בעזרת סדנת
בריאות קהילתי.
סימולציה במ.ס.ר.
ד"ר נמרוד שושן ,מערך ניהול האיכות,
ד"ר רינת כהן ,מכבי שירותי בריאות
מכבי שירותי בריאות
 126השפעת תוכנית לימוד סימולטיבית
 156איוש אחיות ותוצאי מטופלים ככלי
מבוססת חולים-מדומים על איכות המפגש
ניהולי לקידום איכות בבי"ח כללי.
הרפואי בין רופאי לשכות גיוס ומועמדים
גב' בלה בר כהן ,הנהלת הסיעוד,
לשירות ביטחון.
המרכז הרפואי הדסה עין כרם ,ירושלים
ד"ר דניאל הרדוף ,מ.ס.ר ,מרכז רפואי שיבא,
חיל רפואה ,צה"ל
 25תהליך הבקרה כמנגנון להשגת שיפור  146אימון רוקחים להטמעה וישום של נהלי
עבודה והתמודדות עם אירועים חריגים.
מתמיד ,ביחידה לטיפול נמרץ פגים,
מר עמית שורין ,אגף הרוקחות,
ובמחלקת ילודים ופגים.
ד"ר שמואל יורמן ,מח' ילודים וטפול נמרץ קופ"ח מאוחדת
פגים ,מרכז רפואי הלל יפה ,חדרה
 167שיפור מדדי איכות רפואיים ברפואת
 - Trigger Tool 9כלי לאיתור ליקויים
הקהילה ,שיתוף פעולה והעצמת הצוות.
במחלקת טיפול נמרץ פגים.
ד"ר שלמה אמזל ,מרכז בריאות הילד נטקה,
ד"ר צופיה באואר-רוסק ,מח' פגים,
מחוז ת"א-יפו ,שירותי בריאות כללית
מרכז רפואי מאיר ,כפר סבא
 32ניסוי אקראי מבוקר של שתי התערבויות
 98כלי לניהול השימוש בתרופה חדשה
לשיפור היענות להנחיות קליניות לטיפול
בסל התרופות :מודל מוצלח המוצע
למערכת הבריאות לניהול הכנסת טכנולוגיות בדלקת בדרכי השתן לא מסובכת בנשים.
מר נתן קאהן ,אגף הרפואה ,קופ"ח לאומית
חדשות.
פרופ' אהוד זמורה ,מחלקת ילודים ופגים,
מרכז רפואי סורוקה
 55העשרת תפקידם של רופאי המשפחה
 99השעון לניטור עוצמת הכאב  -כמצפן
בטיפול במחלות שריר-שלד :תוצאות השנה
לשיפור איכות הטיפול.
גב' מירה גרוס ,מרכז רפואי לין ,מחוז חיפה ,הראשונה של ההתערבות.
ד"ר חורי ג'ריר ,המח' לרפואת המשפחה,
שירותי בריאות כללית
שירותי בריאות כללית

