
תוכנית מדעית

הכינוס השנתי של 
החברה הישראלית לבטיחות הטיפול 
וניהול סיכונים ברפואה )נסב”ר( 

בשיתוף 
איגוד הכירורגים בישראל 

ואיגוד רופאי המשפחה בישראל

5-7 במרץ, 2020 • מלון פסטורל, כפר בלום

   



יום חמישי • 5.3.2020
פתיחה   16:00-16:20

מושב ראשון
מה הסיפור של הכירורגים ורופאי המשפחה ומה אפשר ללמוד מהפסיקה  16:20-17:00

פרופ’ חוה טבנקין ועו”ד לימור כהן  

דיון במליאה: פרוק המוקשים ברצף הטיפול  17:00-18:00

מנחים: ד”ר אפרת ברון-הרלב ופרופ’ נחמן אש   

After Action Review (AAR( :פאנל: תדריך-תחקיר לכל פעולה  18:00-19:00

מנחה: פרופ’ דורון קופלמן  

משתתפים: ד”ר אור ברקאי, גב’ נילי סבאג, ד”ר שי פיין, אלוף )מיל.)     

גיל רגב, ד”ר זיו רוזנבוים  

ארוחת ערב  19:00

רפואה מנצחת - המנצח איתי טלגם  21:00

  

יום ששי • 6.3.2020 
מושב שני 

איך מתכוננים לעתיד  09:00-10:00

מנחה: פרופ’ זיו אמיתי  

המהפכה הצפויה  

פרופ’ מרדכי שני  

“יחד” בפקולטה לרפואה: ללמוד לעבוד בצוות רב-מקצועי  

פרופ’ עמי פישמן  

פאנל: טכנולוגיות המידע: בעדנו או נגדנו  10:00-11:00

מנחה: ד”ר דרור דולפין  

משתתפים: פרופ’ מיכאל דרשר, ד”ר דורית דיל נחליאלי, ד”ר דליה קסנר,    

גב’ סיגל רגב  

הפסקת קפה  11:00-11:30



מושב שלישי
דיון במליאה: בטיחות המטפל  11:30-12:30

מנחה: ד”ר אסנת לב-קורח   

פאנל: האם אנחנו מתמודדים נכון עם סיבוך בטיפול  12:30-13:30

מנחה: ד”ר בועז לב  

משתתפים: ד”ר מוחמד מוראד, ד”ר עינת פרי, פרופ’ יורם קלוגר,   

עו”ד תמר קרת  

הגיון ורגש בקבלת החלטות עם דגש רפואי קל  13:30-14:15

פרופ’ יוסי יסעור  

סיכום   14:15-14:30

  

יום שבת • 7.3.2020
סיור ברמה”ג - החרמונית ועמק הבכא: הסיפור ממקור ראשון, עמי פישמן 

  

משתתפים )לפי א’-ב’):
פרופ’ נחמן אש

ראש חטיבת הבריאות, מכבי שירותי בריאות

ד”ר אפרת ברון-הרלב
מנהלת, מרכז רפואי בילינסון

ד”ר אור ברקאי
מתמחה בכירורגיה, מרכז רפואי רמב”ם

ד”ר דרור דולפין
סגן מנהל, מרכז רפואי סורוקה

פרופ’ מיכאל דרשר
מנהל המלר”ד, מרכז רפואי בילינסון ויו”ר איגוד רופאי המלר”ד

פרופ’ אמתי זיו
מנהל בית החולים השיקומי ומנהל מסר, מרכז רפואי שיבא

פרופ’ )אמריטה) ועו”ד חוה טבנקין
הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן-גוריון

פרופ’ יוסי יסעור
מרצה לתורת ההחלטות, מרכז אקדמי רופין

עו”ד לימור כהן
מנהלת המחלקה לניהול סיכונים ברפואה, ענבל



ד”ר בועז לב
נציב קבילות הציבור, משרד הבריאות

ד”ר אסנת לבציון - קורח
מנהלת, המרכז הרפואי שמיר )אסף הרופא(

ד”ר מוחמד מוראד
מומחה ברפואת משפחה, מחוז דרום, כללית

ד”ר דורית דיל נחליאלי
מייסדת ומנהלת מדעית, MDI Health. לשעבר מנהלת המחלקה לניהול סיכונים בתרופות, משרד 

הבריאות

גב’ נילי סבאג
מנהלת הסיעוד, חדרי ניתוח, מרכז רפואי מאיר

ד”ר שי פיין
מנהל מערך מחלקת הרדמה, חדר ניתוח וטיפול נמרץ, בית החולים האוניברסיטאי אסותא אשדוד 

ע”ש סמסון

ד”ר עינת פרי
וטרינרית

פרופ’ דורון קופלמן
מנהל המחלקה הכירורגית, המרכז הרפואי העמק

פרופ’ יורם קלוגר
מנהל האגף הכירורגי, מרכז רפואי רמב”ם, יו”ר האיגוד לכירורגיה

ד”ר דליה קסנר
מומחית ברפואת משפחה, MBA מנהל מערכות בריאות, מנהלת היחידה לבטיחות המטופל וניהול 

סיכונים, מחוז חיפה וגליל מערבי, כללית

עו”ד תמר קרת

מנהלת מחלקת רשלנות רפואית, נשיץ, ברנדס, אמיר ושות’

אלוף )מיל) גיל רגב

פסיפס

גב’ סיגל רגב רוזנברג

מנכ”לית, מאוחדת

ד”ר זיו רוזנבוים

מנהל המרכז הרפואי העמק

פרופ’ מרדכי שני

נגיד קרן מחקרים, מרכז רפואי שיבא וחתן פרס ישראל על תרומה לחברה ולמדינה )2009(

לאתר הכנס    לחץ כאן

https://www.ortra.com/events/isrm2020

