יום רביעי  17מאי 2006
08:00 - 09:00

התכנסות ,הרשמה ,כיבוד וביקור בתערוכה

09:00 - 09:30

דברי פתיחה וברכות

ברכות:
ד"ר בת עמי סדן  -יו"ר האיגוד למערכות מידע ברפואה
עוזיה גליל  -מייסד מרכז גליל למידע רפואי וטלרפואה בטכניון ,יו"ר הכינוס
פרופ' אבי ישראלי  -מנכ"ל משרד הבריאות
עמירם שור  -יו"ר אילא
ד"ר אורי גבאי  -יו"ר ועדת התוכנית ,א.ג .מדיקונסיל
 09:30 - 11:00מליאת פתיחה
יו"ר :ד"ר אורי גבאי

אולם ב

אולם ב

09:30

Policies and Perspectives Underlying the Emergence of a Health Information
Infrastructure: A North American Viewpoint
E.H. Shortliffe
Department of Biomedical Informatics College of Physicians and Surgeons
Columbia University in the City of New York

10:15

? To Err is not Entirely Human, or is it
V.L. Patel
Departments of Biomedical Informatics and Psychiatry, Director, Laboratory of
Decision Making and Cognition

11:00 - 11:30

הפסקת קפה וביקור בתערוכה

11:30 - 13:30

הרצאות במושבים מקבילים 1-4

11:30 - 13:30

מושב  - 1רשומה רפואית
יו"ר :סא"ל אילן לוי

11:30

אולם א

ייחודיות הגיליון הממוחשב בילדים עם מומי לב
ד .אורן ,ק .מקדש

מרכז רפואי ע"ש ח .שיבא ,תל השומר
11:50

מחשוב קליני במערכת הנמ"ר  -מחזון למציאות
א .ושלר

מרכז רפואי תל-אביב ע"ש סוראסקי
12:10

תיק רפואי מרכזי בשילוב מערכת חכמה רפואית המתבססת על מנוע חוקה
י .ז'אן ,ד .אידר ,י .קסירר ,ח .ברקאי ,ב .רובינשטיין

מכבי שירותי בריאות
12:30

המידע הנכון במקום הנכון בזמן הנכון
ש .צפריר ,מ .אילנה ,א .גור

מרכז רפואי רמב"ם
12:50

תיק חולה ממוחשב -ייעול וקידום עבודת צוות רב-מקצועי במחלקה לפסיכיאטריה
א .יקיר ,מ .בן חור ,ט .פרי

מרכז רפואי הדסה
13:10

מערכת רשומה רפואית באינטרנט ללקוחות שח"ל והרופאים המטפלים
א .גבע

שח"ל טלרפואה
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יום רביעי  17מאי 2006
11:30 - 13:30
11:30

מושב  - 2קבלת החלטות
יו"ר :אסא רייכרט

אולם ב

מערכת תומכת החלטה מבוססת סימולציה לשיפור תפקוד המלר"ד
נ .גביש ,ד .זינרייך ,ד .גופר

הטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל
11:50

ערך מידע בתהליכי קבלת החלטות בסביבה של מערכות מידע רפואיות
1
א .שבתאי  ,1מ .לשנו  ,2א .בלונדהיים  ,3י .קורנבלוט

12:10

האם רופאים מסוגלים להבנות ידע רפואי? מתודולוגיה להערכה כמותית ואיכותית של שימוש
בכלים להגדרה והבנייה של קוים מנחים רפואיים במספר רמות ייצוג
א .שלום  ,1י .שחר  ,1א .יונג  ,1א .לוננפלד  ,2ג .בר  ,2א .ירקוני  ,2י .ליאל  ,2מ .טייב-מיימון ,1
4
ע .לייבוביץ  ,2ט .מרום  ,3ל .וואזאר  ,4ס .מארטינס

12:30

הרצת קוים מנחים רפואיים המיוצגים בשפת אסברו היברידית
א .יונג ,י .שחר ,י .ליאל ,ר .סובל

 1האוניברסיטה העברית בירושלים 2 ,אוניברסיטת תל אביב 3 ,שירותי בריאות כללית

 1אוניברסיטת בן-גוריון בנגב 2 ,המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה 3 ,מרכז רפואי וולפסון,
Stanford University Medical School, Department of Medicine 4

אוניברסיטת בן גוריון בנגב
12:50

ניתוח בסיסי מידע רפואי בעזרת מודלים שנלמדו בעזרת רשתות עיצביות מלאכותיות
צ .בוגר

אופטימל  -מערכות עיצביות תעשייתיות בע"מ ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגבOptimal Neural ,
Informatics
13:10

מערכת אינטראנטית לניהול אינטראקציות בין תרופתיות בשירותי בריאות כללית
ש .קלנג ,א .המרמן ,א .גולדשמיד ,א .רייטר ,י .גרוס ,נ .ליברמן

שירותי בריאות כללית
11:30 - 13:30
11:30

מושב  - 3בקרת תהליכים והבטחת איכות
יו"ר :ד"ר עמיר פרומן

אולם ג

האם עקבתם אחרי ? מעקב אחר תוכנית הטיפולית למטופל
ח .ברקאי ,ל .פרץ ,י .ז'אן ,ד .אידר

מכבי שירותי בריאות
11:50

תוכנה לרישום באגים בהכנת חולים לניתוח
ז .בביוף ,ר .סספורטס ,א .גונן

מרכז רפואי תל אביב ע"ש סוראסקי
12:10

ניתוח הקצאת כוח אדם במחלקות אשפוז ,על פי קריטריונים של איכות טיפול בעזרת בקרה
סטטיסטית
א .גבאי ,מ .בוקצ'ין

 HMBמערכות ניהול
12:30

 - HVAמכבי שירותי בריאות
נ .פרידמן ,פ .ארביב ,נ .צרפתי ,י .אופיר ,ש .רמז ,ב .סילברמן

מכבי שירותי בריאות
12:50

זיהוי מבוסס תבניות של טפול ע"י קו מנחה לצורך בקרת איכות
1
א .בולדו  ,1י .שחר  ,2א .לאור

13:10

מערכת בקרה ומעקב של אחסון ושחרור מנות דם
י .אורלין ,ל .אגמון ,ל .תלם

 1הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל 2 ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב

מרכז רפואי רבין-קמפוס בילינסון
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יום רביעי  17מאי 2006
11:30 - 13:30
11:30

אולם ד

מושב  - 4מחשוב בסיעוד ומערכות מנהליות
יו"ר :תקוה ארבל

פרויקט רפואה מונעת מבוסס כריית מידע לחיזוי התדרדרות רפואית בקרב קשישים בשירותי
בריאות כללית
מ .טוכלר ,י .מאירוביץ

שירותי בריאות כללית
11:50

למידה מרחוק בסיעוד :קפיצת מדרגה דידקטית וניהולית
ג .בר-מור  ,1ר .הלוי  ,1א .יעקב  ,2ר .חלפון  ,3נ .אטמלי  ,1ע .ברבי  ,1א .שלייפר

12:10

המחשוב הסיעודי במחלקה לרפואה דחופה ,מרכז רפואי הדסה הר-הצופים
ס .כספי ,ר .אופנר

1

 1מרכז שניידר לרפואת ילדים 2 ,שירותי בריאות כללית 3 ,בריטניקה מערכות ידע

מרכז רפואי הדסה הר-הצופים
12:30

איתור חולים הזקוקים לבידוד  -כלי עזר לאחות האפידמיולוגית
א .פפר ,א .גונן

מרכז רפואי תל אביב ע"ש סוראסקי
12:50

מערכת לניהול ארונות ממוחשבים
א .גרינברג

מטריקס
13:10

אפיון סיטואציות של דרישות לקבלת מידע רגיש מנתוני רשומות רפואיות אלקטרוניות
3
ד .ביימל  ,1מ .פלג  ,2ד .דורי  ,1י .סלונים

 1טכניון-מכון טכנולוגי לישראל 2 ,אוניברסיטת חיפה 3 ,אוניברסיטת דלהאוסי

11:30 - 13:30
11:30

מושב  - 10מושב מסחרי
יו"ר :אבי שרפי

אולם ה

מערכות  PACSבעידן החדש

חברת קודאק ישראל  -החטיבה הרפואית
12:30

SAP ESA for e-Health
צ .ריימונד

נס טכנולוגיות
13:30 - 14:30

ארוחת צהרים וביקור בתערוכה

14:30 - 15:15

מליאה
יו"ר :ד"ר זיו רוזנבוים

14:30

The Fundamentals of IHE
C. Parisot
Standards and Testing, GE Healthcare Information Technologies

15:20 - 16:40

הרצאות במושבים מקבילים 5-8

15:20 - 16:40

מושב  - 5רשומה רפואית ותהליכים קליניים
יו"ר :פיליפ ליבמן

15:20

אולם ב

אולם א

פרוייקט תמ"ר )תיק מרכזי רפואי( בקופ"ח לאומית :שיקולים ,טכנולוגיה ועיצוב ממשק המשתמש
2
ע .פרומן  ,1מ .עשת  ,1ג .ברמי  ,1ע .מץ  ,1ש .טאוב  ,1נ .זק  ,1י .לאופר  ,1מ .קסנר  ,1נ .אולמן  ,2ר .גבאי

 1קופ"ח לאומית 2 ,חברת E-WAVE
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יום רביעי  17מאי 2006
15:20 - 16:40

אולם א

מושב  - 5רשומה רפואית ותהליכים קליניים )המשך(

15:40

החולה ,הרופא והמחשב  -מציאות חדשה בניית הכשרה על בסיס סימולציה להעצמת מטפלים
1
א .שחק  ,1א .זיו  ,2,3ש .רייס

16:00

שילוב תהליך בדיקות העזר במערכת המיחשוב הרפואי  -ניסיון המרכזים הרפואיים של
הדסה-האוניברסיטה העברית
י .מערבי ,א .פרי ,מ .בן חור ,י .אילן ,ע .לייטרסדורף

 1הטכניון-מוסד טכנולוגי לישראל 2 ,מ.ס.ר  -המרכז הארצי לסימולציה רפואית 3 ,המרכז
הרפואי שיבא

מרכז רפואי הדסה
16:20

טלה-א.ק.ג תכנון מול ביצוע
ר .רולניק  ,2מ .אקנין  ,1ד .אידר  ,2י .ז'אן  ,2ח .סילבר  ,1א .גורן  ,1ד .אלישקביץ

1

 1מכבי שרותי בריאות 2 ,פרוקרדיה

15:20 - 16:40
15:20

מושב  - 6ניהול מחלה וחולים
יו"ר :שימי ארנסט

אולם ב

אתר לניהול מחלה  -סכרת
ע .כץ ,ד .אידר ,ט .היימן

מכבי שרותי בריאות
15:40

 Computerized Community Cardiovascular Control 4Cמערכת לאיתור ולטיוב הטיפול
בחולים בסיכון קרדיוואסקולרי גבוה בתוכנת  ®Clicksבשירותי בריאות כללית
1,2
א .גולדברג  ,1ה .גילוץ  ,2נ .ליברמן  ,1א .צוקר  ,3א .פורת

16:00

מערכת ממוחשבת לניהול קבוצות מטופלים
ע .מץ ,ב .שרמן ,א .חיימי ,ר .לנדסמן ,י .הדרי

 1שירותי בריאות כללית הנהלה ראשית 2 ,מרכז רפואי סורוקה 3 ,חברת ראשטוב

קופ"ח לאומית
16:20

רשם סרטן  -מכבי שירותי בריאות
א .גורן ,א .קוקיה ,ר .לאופר ,א .עברון ,פ .ארביב ,ה .אלפי ,נ .גוגלוב ,ו .שלו

מכבי שירותי בריאות
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יום רביעי  17מאי 2006
15:20 - 16:40
15:20

מושב  - 7אינטגרציה של מערכות מידע ,מאגרי מידע וניהול ידע
יו"ר :יודי אסקוף

אולם ג

ניהול ידע  -האשפוז הכללי
צ .חקלאי ,א .וולדמן

משרד הבריאות ,חברת דטה קיוב
15:40

הטמעת מודול שחרור מתוכנן מבית חולים לקהילה במערכת ממוחשבת
ש .שלו ,צ .שדה ,י .קול ,נ .הולר

שירותי בריאות כללית
16:00

שיפור אחזור מידע טקטסטואלי על מטופלים באמצעות שיטות למידה אוטומטיות *
3
ר .רומנו  ,1ל .רוקח  ,2ע .מימון  ,1מ .אברבוך

16:20

אינטגרציה בין מערכות מידע של ספק חיצוני לבין מאגר המידע של קופת חולים בפיתוח בית
מרקחת וירטואלי
י .לאופר ,מ .קסנר ,א .שניזיק ,צ .רוט ,ג .אפשטיין

 1אוניברסיטת תל אביב 2 ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב 3 ,המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי

קופ"ח לאומית
15:20 - 16:40
15:20

מושב  - 8סטנדרטים וטרמינולוגיה
יו"ר :ד"ר ארטורו ושלר

אולם ד

הערכת המתודולוגיה לקישור מערכות תומכות החלטה רפואיות לבסיסי נתונים קליניים
א .גרמן ,י .שחר

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
15:40

שילוב נתונים גנומיים במערכות מידע קליניות
א .שבו

מעבדות המחקר של יבמ
16:00

16:20

Using Standartized Reference Models in the Context of Healthcare ERP
Implementations
A. Wasser, M. Lincoln, R. Karni
Technion-Israel Institute of Technology
מודל מערכת מידע קלינית בסיעוד ב"כללית"
י .קול ,צ .שדה

שרותי בריאות כללית
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הכנס השנתי של האיגוד הישראלי למערכות מידע ברפואה
המטופל ,המטפל וטכנולוגיית המידע
מלון הילטון ,תל-אביב
יום רביעי 17 ,במאי 2006
טופס הרשמה
יש למלא את הפרטים באותיות דפוס ולשלוח בדואר או בפקס ל :חב' דן כנסים ותערוכות בע"מ
ת.ד ,1931 .רמת גן  ,52118טל) 03-6133340 .שלוחה  ( 217פקס,03-6133341 .
דואר אלקטרוניregistration@congress.co.il :
הטופס בצירוף התשלום צריך להגיע לחב' דן כנסים עד התאריכים הנקובים מטה
הרישום יהיה בתוקף בצרוף לקבלה המהווה אישור השתתפות בכנס

פרטי המשתתף:

שם משפחה ________________________________ :שם פרטי____________________________:
גב'
מר
ד"ר
פרופ'
מקום עבודה:
כתובת למשלוח חשבונית/קבלה/דואר:

בית

עבודה

רחוב_________________________________________________________ :מספר ___________
ישוב  /עיר ________________________________________________ :מיקוד ________________
טל .בבית _____________________ :טל .בעבודה ______________ פקס_____________________ :
טל .נייד:
כתובת דואר אלקטרוני____________@_____________________ :

דמי רישום

המחירים כוללים מע"מ ,טפסים ללא אמצעי תשלום מצורף לא יטופלו.

חברי האיגוד למערכות מידע ברפואה רשומים לשנת 2006
חברי "אילא" רשומים לשנת 2006
משתתפים שאינם חברים
סטודנטים לתואר ראשון/פנסיונרים )עם הצגת תעודה(
סטודנטים במערכות מידע מחיר מיוחד )עם הצגת תעודה(
להרשמה מראש בלבד ,המחיר המיוחד מוגבל בכמות הנרשמים

לנרשמים
ומשלמים
עד תאריך 1.5.2006

₪ 280
₪ 300
₪ 350
₪ 250
₪ 50

לנרשמים
ומשלמים בין התאריכים
15-17.5.2006

₪ 380
₪ 390
₪ 400
₪ 320
---

דמי הרישום לכנס כוללים:
השתתפות בדיונים ,תיק ופרסומי הכנס ,ביקור בתערוכה ,ארוחת צהרים וקפה בהפסקות.
הנחה למשלמים בהרשמה מוקדמת ומרוכזת:
לקבלת הנחה לתשלום מוקדם של קבוצה ) 20משתתפים ומעלה מאותו מוסד( יש להתקשר למחלקת רישום 03-6133340
שלוחה .217
ביטול השתתפות:
בקשות לביטול השתתפות תתקבלנה בכתב בלבד.
בקשה לביטול השתתפות שתתקבל עד תאריך  1במאי  2006יוחזרו בניכוי דמי טיפול בסך  30%מהתשלום.
לאחר תאריך  1במאי  2006לא יוחזרו דמי רישום.
אופן התשלום
נא לחייב אותי בכרטיס האשראי:
אמריקן אקספרס
ישראכרט
ויזה

דיינרס

בסך ₪ ____________ :מס' הכרטיס __________________________ תוקף הכרטיס ________________
שם בעל הכרטיס ___________________ מספר ת.ז__________________ .
רצ"ב המחאה ע"ס

___________________________ ש"ח לפקודת דן כנסים ותערוכות בע"מ

ארגונים המשלמים כנגד חשבונית ישלחו מכתב התחייבות לתשלום לפי המחירים שלאחר  1.5בצרוף פרטים מלאים
של הנרשם .התחייבות בכתב תתקבל רק מחברות שיש להן הסדר אשראי עם חברת דן כנסים ותערוכות בע"מ.
* על התשלום להגיע לפני יום הכנס ולא ,התשלום יגבה במקום מהמשתתפים.
חתימה __________________________

תאריך _____________________

