יסודות אבטחת איכות
במעבדה הרפואית
מידעון למשתלם:
רקע
בימים אלו קיימות דרישות של משרד הבריאות מבתי חולים לעמוד באקרדיטציה של  JCIבכלל ולמעבדות לעמוד
בדרישות תקני האיכות  ISO 9001או תקן  ISO 15189למעבדות רפואיות  .קורס זה בא להקנות לעובדי
המעבדה את ההבנה של הדרישות ,כלים פרקטיים ליישום ודרך טובה ל"התיידד" עם הנהלים .
הנושאים המרכזיים שיידונו בקורס:
הכרות עם נושא בניית מערכת איכות במעבדה ,ההבדלים בין תקני האיכות השונים ,הכרות עם מרכיביה השונים
של מערכת האיכות במעבדה ,הבנת מעגל השיפור של דמינג  -כתיבת נהלים ,הבטחת איכות התוצאה ,טיפול
בחריגות (טעות כמעט טעות) ,מבדקים פנימיים ,ולידציה ,אי וודאות ,ועוד.
תחילת הקורס:
תחילת הקורס3/1/2022 :
 7מפגשים ,בימי שני (מצ"ב סילבוס)
דרכי ההוראה
הרצאות ,התנסות בכתיבת נהלים ,ביצוע מבדק
היקף הקורס:
 40שעות אקדמיות
קהל יעד:
עובדי מעבדה רפואית
גמול השתלמות:
תכנית הקורס הוגשה לקבלת אישור לגמול השתלמות.
עלות הקורס :אפשרות לתשלומים
₪ 1,500
חברי אילמ"ר (האיגוד הישראלי למדעי המעבדות הרפואיות) הנרשמים לקורס יהיו זכאים למלגת לימודים
בגובה של  500שקל  .קבלה בגין תשלום הקורס תוגש לאילמ"ר ( )office.ilmar@gmail.comלקבלת
החזר בגובה המלגה.
דרישות הקורס:
נוכחות חובה של  100%משעות הלימוד בקורס ,היעדרויות של עד  20%בשל כוח עליון בצירוף אישורים
מגורם מוסמך.
למסיימים תוענק תעודה.
לפרטים והרשמה ניתן לפנות:
לפרח או דורית בטלפון 04-7773798/3456
פתיחת קורס מותנית במינימום משתתפים
מספר המקומות מוגבל
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יסודות אבטחת איכות במעבדה הרפואית
תוכנית הקורס:
מס'
מפגש
.1

תאריך

שעות
09:00-09:45

נושא
איכות תחת מתקפת סייבר:
ניסיון מבית החולים הלל יפה

3.1.22
איכות תחת
מתקפת
סיבר+יסודות
האיכות
ותקני איכות

09:45-10:30

יסודות האיכות

מרצה
ד"ר מענית שפירא
מנהלת מערך המעבדות
בי"ח הלל יפה
ד"ר יהודית אטיאס
מנהלת מעבדה דחופה
בי"ח רמב"ם

10:30-11:00

הפסקה

11:00-12:30

יסודות האיכות ,תקני איכות
השונים
הפסקת צהריים

13:15-14:45

תקני איכותiso9001 :
iso15189 , JCI
תקני איכות  -המשך

10.1.22

10:30-11:00

הפסקה

תקני איכות
+
כתיבת
נהלים

11:00-12:30

כתיבת נהלים

12:30-13:15

הפסקת צהריים

13:15-14:45

כתיבת נהלים

ד"ר מענית שפירא

09:00-10:30

בקרת איכות למה וכמה

ד"ר תמר סת"מ
מנהלת מעבדה מרחבית צפון,
קופת חולים מאוחדת

10:30-11:00

הפסקה

11:00-12:30

UNITY

12:30-13:15

הפסקת צהריים

13:15-14:45

בקרת איכות ממוצע נבדקים

12:30-13:15

09:00-10:30

.2

.3
17.1.22
בקרת איכות
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ד"ר יהודית אטיאס

ד"ר יהודית אטיאס
ד"ר יהודית אטיאס

ד"ר מענית שפירא

מרצה אורח
אורי שביט
חברת ביורד

נטליה בלאוסוב
מנהלת מערכת איכות ומנהלת
יח' במעבדה מיקרוביולוגית,
בי"ח שיבא
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תאריך

מס' מפגש
.4

24.1.22

שעות
09:00-10:30

נושא
ולידציה/ריפיקציה

10:30-11:00

הפסקה

מרצה
אריקה פניקו
מנהלת אגף מעבדות,
בי"ח שמואל הרופא

ולידציה/ריפיקציה

11:00-12:30

ולידציה/ריפיקציה

12:30-13:15

הפסקת צהריים

13:15-14:45

ולידציה/ריפיקציה

אריקה פניקו

09:00-10:30

תכנון מבדק  +הכנה למבדק

ד"ר יהודית אטיאס

31.1.22

10:30-11:00

הפסקה

מבדקים

11:00-12:30

מבדקים -המשך
יתקיים במעבדות רמב"ם
הפסקת צהריים

13:15-14:45

סיכום מבדק

ד"ר יהודית אטיאס

09:00-10:30

ניהול סיכונים

דניאל בן שושן
יועץ לתחקירים רפואיים
במערך הבטיחות

10:30-11:00

הפסקה

11:00-12:30

ניהול סיכונים

12:30-13:15

הפסקת צהריים

13:15-14:45

אי התאמות ככלי שיפור
תהליכים
סקר הנהלה

14.2.22

10:30-10:45

הפסקה

סקר הנהלה

10:45-12:15

כיצד לרתום את העובדים
לנושאי אבטחת איכות

.5

12:30-13:15

.6
7.2.22

אריקה פניקו

ד"ר יהודית אטיאס

ניהול סיכונים

09:00-10:30

.7

דניאל בן שושן

דניאל בן שושן
ד"ר יהודית אטיאס

גליה איישן

יתכנו שינויים בתכנית הקורס.
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יסודות אבטחת איכות במעבדה הרפואית
טופס הרשמה
אנא מלא את הפרטים הבאים:

שם ושם משפחה
השכלה

טלפון נייד

ת.ז
סקטור

תפקיד

טלפון בעבודה

כתובת דואר אלקטרוני

מקום עבודה

טלפון בבית

@

כתובת:

עלות הקורס :אפשרות לתשלומים

לעובדי רמב"ם – ₪ 1,000
למשתתפי חוץ – ₪ 1,500
חברי אילמ"ר (האיגוד הישראלי למדעי המעבדות הרפואיות) הנרשמים לקורס יהיו זכאים למלגת לימודים
בגובה של  500שקל  .קבלה בגין תשלום הקורס תוגש לאילמ"ר ( )office.ilmar@gmail.comלקבלת
החזר בגובה המלגה.

יש להסדיר את התשלום לפני תחילת הקורס.
לתשומת ליבכם  :נוכחות חובה של  100%משעות הלימוד בקורס ,היעדרויות של עד  20%בשל
כוח עליון בצירוף אישורים מגורם מוסמך.

חתימה________________ :

תאריך_______________ :
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