
School of Public Health 

Summer Institute of Advanced Epidemiology 

and Preventive Medicine 

 
                      

  

 

 1  Healthcare Quality | Syllabus 2017 
 

 הטיפול ויתואיכות בשרותי בריאות: טיפול ממוקד מטופל וח

 0158.1160קורס מס'  | 2017ביולי,  6-2

 

 וית הטיפולואיכות בשרותי בריאות: טיפול ממוקד מטופל וח שם הקורס בעברית:

 Healthcare Quality: Patient Centered Care and Patient Experience שם הקורס באנגלית:

 

 (בוסטוןד"ר רונן רוזנבלום )אוניברסיטת הרווארד, מרכזי הקורס: 

 אביב(-צימליכמן )אוניברסיטת תל ילד"ר א                     

 זוהר )משרד הבריאות, ישראל(-ד"ר ענת עקה          

 גב' יפעת אלוף דוידי עוזרת הוראה:

 

 14:00-18:30/  2-6.7.17 מועדי הקורס:

 בניין הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת ת"א מקום הקורס:

 09:00-11:00/  7.7.17 הבחינה: מועד

 ללא דרישות קדם:

 

 תיאור הקורס:

חוויית המטופל והצבתו במרכז, למרכיב מוביל בשיח של מערכות הבריאות בארץ ובעולם. שיח בשנים האחרונות הפכה 
בתהליך קבלת ההחלטות. ממצאים מחקריים מראים כי יישום גישה  ות החשיבות של צרכי המטופל ושילובזה מדגיש א

זו מוביל לשביעות רצון גבוהה של מטופלים, שיפור בתוצאים קליניים, עלייה ביעילות שירותי הבריאות ועוד. אי לכך, 
 פועלים כיום ארגוני בריאות רבים ברחבי העולם לאמץ גישה זו. 

 במסגרת קורס מרוכז זה נציג:

 המפתח של איכות בשירות בריאות, גישת הצבת המטופל במרכז וחווית המטופל.  מאפייני .1
 השלכות של הצבת במטופל במרכז על מערכת הבריאות ועל המטופל עצמו.  .2
 צרכים קיימים, אתגרים והזדמנויות לשיפור.  תיאור מצב נוכחי של מערכת הבריאות, כולל: .3
הבריאות באימוץ גישת הצבת המטופל במרכז ושיפור חווית תפקיד הרופאים ובעלי מקצועות אחרים במערכת  .4

 המטופל.

 נלמד גם: במהלך הקורס

 לאמוד ולמדוד את חווית המטופל. .1
 לבצע מחקרים המציבים את המטופל במרכז.  .2
להשתמש בכלים טכנולוגיים להגברת טיפול ממוקד מטופל, הפעלת המטופל בתהליך קבלת ההחלטות והגברת  .3

 פת. קבלת החלטות משות
גישות חדשניות ויישום של פרקטיקות מבוססות עובדות על מנת לקדם את חווית המטופל במערכים שונים של  .4

  מערכת הבריאות ולקדם תרבות של הצבת המטופל במרכז.

 הקורס ישתמש בשילוב של הרצאות, דיונים ועבודה בקבוצות קטנות עם דוגמאות מהמציאות היומיומית
 

הקורס אשר יעמדו בהצלחה בדרישות הלימודים, לרבות השתתפות בתרגילים ומבחן מסכם בוגרי  :דרישות הקורס

נקודות זכות אקדמיות. משתתפים אשר לא יהיו מעוניינים בנקודות זכות, לא  2 -לפחות(, יהיו זכאים ל  60)בציון 

 יחויבו לגשת לבחינה ויקבלו תעודת השתתפות.
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 (Dropbox- http://bit.ly/2sPKjzjל לינק) :זמנים לוח

 

 2.7.17יום ראשון, 

 14:00-:0314 לקורס ותכניו הקדמה

 המטופל במרכז: התוכנית האסטרטגית של משרד הבריאותהצבת 

 ספי מנדלוביץ ר": דמרצה
1515:-3014: 

 וחווית המטופל (Patient Centered Care) מבוא לטיפול ממוקד מטופל

 בלוםנרוז"ר ד: מרצה
15:15-16:00 

 16:00-16:15 הפסקה

 (Value based healthcare) עקרונות שירותי רפואה מבוססי ערך למטופל

 כמןיצימל"ר ד: מרצה
00:71-1516: 

 רפואה משולבת וטיפול ממוקד מטופל לאורך רצף הטיפול

 זוהר -: ד"ר עקה מרצה
4517:-00:71 

 17:45-18:00 הפסקה

 case studies 18:00-18:30)) תיאורי המקרה  ת העבודה בקבוצות עלהצגת שיט

 3.7.17יום שני, 

 14:15-14:00 סיכום תכני היום הקודם והצגת תכני היום הנוכחי

 עקרונות בסיסיים ליצירת תרבות של טיפול ממוקד מטופל

 בלוםנרוז"ר ד: מרצה
1515:-14:15 

 והפעלת המטופלקבלת החלטות משותפת 

 כמןיצימל"ר ד: מרצה
4515:-1515: 

 15:45-16:00 הפסקה

 נקודת מבט כפולהמטיפול ממוקד מטופל: 

 פרלמן לילי :מרצה
16:00-16:45 

 של החולה ומשפחתומבט הנקודת מטיפול ממוקד מטופל: 

 גרינשפן גרי: מרצה
17:30-45:61 

 17:30-17:45 הפסקה

 case studies 18:30-17:45)עבודה בקבוצות על תיאורי המקרה  )

 

 4.7.17ום שלישי, י

 14:15-14:00 סיכום תכני היום הקודם והצגת תכני היום הנוכחי

 והעצמת המטופלגישות חדשניות ויישומים טכנולוגיים לשיפור טיפול ממוקד מטופל, חווית המטופל 

 רוזנבלום"ר ד: מרצה
14:15-15:30 

 15:30-16:00 הפסקה

 בטיפול ממוקד מטופל: מנקודת המבט של התעשייה הרפואית חדשנות

 דויטש  דריע :מרצה
16:00-16:30 

http://bit.ly/2sPKjzj
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 : מנקודת המבט של הנהלת בית החוליםבטיפול ממוקד מטופלחדשנות 

 כמןיצימל"ר ד: מרצה
16:30-17:00 

 מנקודת המבט של משרד הבריאות חדשנות בטיפול ממוקד מטופל:

 זוהר - עקה"ר ד: מרצה
17:00-17:30 

 17:30-17:45 הפסקה

 case studies 17:45-19:00)עבודה בקבוצות על תיאורי המקרה  )

 5.7.17יום רביעי, 

 14:15-14:00 סיכום תכני היום הקודם והצגת תכני היום הנוכחי

 (Patient-Reported Outcomesכבסיס לטיפול ממוקד מטופל )תוצאים המדווחים ע"י מטופלים 

 צימליכמן"ר ד: מרצה
1515:-14:15 

 15:15-15:30 הפסקה

 הערכה ומדידה של טיפול ממוקד מטופל וחווית המטופל

 זוהר - עקה"ר ד: מרצה
17:00-03:51 

 שיטות מחקר בטיפול ממוקד מטופל

 רוזנבלום"ר ד: מרצה
17:30-17:00 

 17:30-17:45 הפסקה

 case studies 17:45-19:00)עבודה בקבוצות על תיאורי המקרה  )

 6.7.17יום חמישי, 

 14:15-14:00 סיכום תכני היום הקודם והצגת תכני היום הנוכחי

 14:15-:5515 הצגת עבודת הקבוצות וקבלת משוב

 15:55-16:20 הפסקה

 :00:81-0216 הצגת עבודת הקבוצות וקבלת משוב

 18:00-18:30 סיכום וסיום הקורס

  7.7.17יום שישי, 

 11:00-09:00 מבחן מסכם

 

 


