08:00 – 09:00

התכנסות ורישום
פתיחת מליאה

9:00 - 9:15
9:15 -09:30
9:30 – 9:45
9:45-10:00
10:00- 10:10

סמנכ"ל מערך בטיחות המטופל וניהול סיכונים ,מרת"א
יו"ר האיגוד הישראלי לאיכות
המשנה למנכ"ל משרד הבריאות
מיכל-אניטה שורץ ,משרד הבריאות
ד"ר ברוך לוי ,ההסתדרות הרפואית בישראל

ברכות
פרופ' אלי שפרכר
ברכות
ד"ר סיגלית מודחי
ברכות
פרופ' איתמר גרוטו
ניהול מידע רפואי בפרספקטיבה גלובאלית
מסדי נתונים מרכזיים ושימושים משניים במידע רפואי -הניסיון בעולם
הפסקה קפה
חלק א'  -ניהול רשומה רפואית איכותית -מקדמת בריאות לאומית

גב' אלה אמויאל ,מרכז רפואי סורוקה

ניהול הטיפול ברשומה הרפואית
רשומה רפואית לחולי סכרת

גב' עינת אורון ,מאוחדת

10:20-10:30

רשומה רפואית ממוחשבת למערכי האונקולוגיה בשירותי בריאות כללית

ד"ר ירון דנקמפ ,הכללית

10:30-10:40

פתרון מעבר לשימוש בשפת סימול  SNOMED CTתוך שמירה על מערכות
מחשוב קיימות בארגון

10:40-10:50

הטמעת תהליך סיכום מחלה בעת שחרור מטופל מבית חולים פסיכיאטרי

10:50-11:00

שדרוג מערך חדרי ניתוח לרשומה רפואית ממוחשבת עם רצף טיפולי
ובהלימה לדרישות הרגולטור

11:00-11:10

הרשומה הרפואית בניסויים קליניים

ד"ר מרים כהן-קנדלי ,משרד הבריאות

11:10-11:20

מודל ניהולי של מערכת "פרמתאוס" ככלי לשיפור תהליכי איכות ברמב"ם

מר אלכס טנסקי ,מרכז רפואי רמב"ם

11:20-11:30

איכות הרשומה הרפואית ובינה מלאכותית במעקבי הריון -פריצת דרך
עולמית

10:10-10:20

ד"ר דן אויירו ,מכבי שירותי בריאות
גב' דליה פינקר-חביס ,המרכז לבריאות הנפש ,באר-
יעקב ,נס-ציונה ,מב"ן ושב"ס
ד"ר מירה מרם-אדרי ,מרכז רפואי מאיר

ד"ר יורם וולף ,מאוחדת

הכנס השנתי השני ,בנושא :רשומה רפואית איכותית -מקדמת בריאות לאומית!
יתקיים ביום שלישי ,ה 15 -בינואר  ,2019באודיטוריום הגדול של המרכז הרפואי תל-אביב
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לאומית!
בריאות
מקדמת
איכותית –
רפואית
לאיכות.
הישראלי
באתר האיגוד
באמצעות הלינק
רשומה₪ 30
דמי השתתפות
לחברי האיגוד ההשתתפות הינה ללא תשלום.

11:30-12:10
12:10-12:20
12:20-12:30
12:30-12:40

הפסקת צהרים
חלק ב'  -טיוב הנתונים ברשומה הרפואית מקדם את הבריאות הלאומית
בניית תהליכים מולטידיסיפלינריים בין רשמת רפואית והמעבדה הפתולוגית
גב' ברכה סומך ,הרצליה מדיקל סנטר
לטיוב טיוב דיווח על מקרי סרטן לרישום הלאומי בהרצליה מדיקל סנטר
גב' נעמה רותם
איכות מילוי הודעות פטירה בישראל
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
גב' בלה אלרן ,משרד הבריאות
מערכת ממוחשבת לניטור של תופעות המופיעות בסמיכות לחיסון
גב' פזית בן בסט-הרר
המרכז לבריאות הנפש שער מנשה

12:40-12:50

פרויקט הדרכה בתחום הרשומה הרפואית

12:50-13:00

מידע רפואי מהימן וקידוד נכון מונע טעויות ומהווה בסיס לביצוע מדידת
איכות

13:00-13:10

גברים בהריון  -האמנם?

13:10-13:20

שיפור קידוד אבחנות רפואיות

13:20-13:30

שמירה על איכות ומהימנות הנתונים

13:30-13:45

הפסקה
פנל מקצועי – רשומה רפואית איכותית – מקדמת בריאות לאומית!
בהנחיית גב' מיכל-אניטה שורץ ,הרשמת הרפואית הארצית של משרד הבריאות
איכות הרשומות הרפואיות כמחסום לטעויות רפואיות  -ד"ר שלהבת צור ,המכללה האקדמית כנרת
כתיבה חורצת גורלות – ד"ר מוחמד מוראד ,מרפאת יסקי ,שירותי בריאות כללית
שיפור איכות רשומת מטופל בבית החולים– ד"ר מסעד ברהום ,מנהל המרכז הרפואי ,המרכז הרפואי לגליל
שיפור איכות הטיפול בניתוחי כך יד בקהילה ,ד"ר עאוני יוסף ,המרכז לרפואה יועצת נצרת
 – NON SHOW PATIENTד"ר דין עד-אל ,מרכז רפואי רבין-שניידר
רשומה רפואית איכותית בעיני המטופל – גב' עפרה בלבן ,עמותת חן לפריון
סיכום הכנס ,ד"ר סיגלית מודחי -יו"ר האיגוד הישראלי לאיכות

13:45-14:45

14:45-15:00

מר מיכאל קוניאבסקי ,משרד הבריאות
גב' עטל-שולמית גורדון ,משרד הבריאות
גב' אתי פרום ,בית חולים לוינשטיין
גב' גלית ליסאיDATA INTEGRITY ,
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