יום שלישי  19מאי 2009
08:00 - 09:00

התכנסות ,הרשמה וביקור בתערוכה

09:00 - 09:20

דברי פתיחה וברכות

אולם א

09:20 - 11:00

מליאת פתיחה
יושב ראש :אילן לוי ,המרכז האוניבסיטאי אריאל

אולם א

09:20

הופעת חבורת הזמר אלונים

09:25

מחשוב מערכות בריאות  -בעידן Health 2.0
פרופ' ישעיהו )שוקי( שמר

יו"ר מועצת המנהלים ,אסותא מרכזים רפואיים
מנהל ביה"ס לבריאות הציבור ,הפקולטה לרפואה  ,אוניברסיטת תל אביב
10:10

Health 2.0 – Status, Evaluation & Insights
ד"ר רון ריביצקי

CEO R&D Ribitzky www.RDRibitzky.com
סקירה ,הערכה ,מתן דגשים והמלצות לכיוונים מתאימים לפיתוח תחום Health 2.0
 10:55הופעת חבורת הזמר אלונים
 11:00 - 11:30הפסקת קפה וביקור בתערוכה
11:30 - 12:30

מושבים מקבילים )(1-3

11:30 - 12:30

מושב  - 1מערכות מידע רפואיות )א(
יושב ראש :פרופ' יובל שחר ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב

אולם א

11:30

ערך מידע רפואי בתהליכי קבלת החלטות במרכזים לרפואה דחופה
אופיר בן אסולי  ,3משה לשנו  ,1,2,3איתמר שבתאי  ,4אורנה בלונדהיים

11:50

מאגר מידע לניהול תהליך ההערכה והבחירה של טכנולוגיות המוצעות להכללה בסל – צרכים
ופתרונות
1
רונית אלמוג  ,1,2לנה רוזנמן  ,1נתי מלצר  ,3אודי קנטור

12:10

תוכנת מחשב בתנועה מתמדת
אסתר שמואלוב  ,1דלית פינטל

5

 1פנימית ,מרכז רפואי תל אביב ע"ש סוראסקי 2 ,הפקולטה לרפואה 3 ,הפקולטה לניהול,
אוניברסיטת תל-אביב ,ת"א 4 ,המכללה למנהל 5 ,מנהלת בית חולים העמק והפקולטה לרפואה
ע"ש רפפורט ,הטכניון

 1האגף למדיניות רפואית ,ההסתדרות הרפואית בישראל ,רמת גן 2 ,הפקולטה למדעי הרווחה
ובריאות ,בית הספר לבריאות הציבור ,אוניברסיטת חיפה ,חיפה 3 ,ניהול פרוייקטים וייעוץ
תפעולי ,נתי מלצר בע''מ ,מזכרת בתיה
2

 1סגנית מנהלת הסיעוד 2 ,מנהלת הסיעוד ,טיפול נמרץ ילדים ,מרכז שניידר לרפואת ילדים
בישראל ,פתח תקווה

11:30 - 12:30

מושב  - 2טכנולוגיות חדשניות במערכת הבריאות )א(
יושב ראש :ברונו לביא ,אסותא מרכזים רפואיים

11:30

אסותא 2009
ברונו לביא  ,1דרור אדמון  ,2משה אקשטיין

11:50

זיהוי ביומטרי של מבוטחי מכבי בעת קבלת השירות
בוריס רובינשטיין  ,1דליה אידר  ,1אבירם אגמון  ,2ורדה שלו

אולם ב

3

 1אגף מערכות מידע ,אסותא מרכזים רפואיים 2 ,נס טכנולוגיות 3 ,הנדסת פתרונות
3

 1מחשוב רפואי 2 ,תפעול ותקשורת 3 ,מדיקל אינפורמטיק ,מכבי שירותי בריאות ,תל אביב
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11:30 - 12:30
12:10

אולם ב

מושב  - 2טכנולוגיות חדשניות במערכת הבריאות )א( )המשך(

טלאופטילמולוגיה  -מינוף טכנולוגיות חדשות לשוויוניות ורפואה מיטבית
עופר צריקר  ,1גבריאל פולאק  ,3דליה אידר  ,1אנטוני היימן  ,2גיורא טריסטר  ,2דויד האוזר ,2
4
עמוס פרידמן  ,3ליאורה ולינסקי  ,2עדנה פלג אולבסקי  ,2דויד עמיטל

 1אגף מערכות מידע ,מחשוב רפואי 2 ,אגף רפואי ,חטיבת הבריאות 3 ,מרכז לשירותים ארציים,
חטיבת תפעול ובתי חולים 4 ,אגף מערכות מידע ,פיתוח מערכות ,מכבי שירותי בריאות

11:30 - 12:30

אולם ג

מושב  - 3איכות ומצוינות במחשוב רפואי )א(
יושב ראש :ד"ר אמנון שבו ,מעבדת המחקר של יבמ בחיפה

11:30

המלצות קליניות בתיק הרפואי הממוחשב ככלי עזר למטפל לקידום הבריאות בקהילה
אורנה שמאי-לובוביץ  ,1אילת ספיר  ,2חגית בן-שושן  ,2חיה ברקאי  ,2דליה אידר  ,2ורדה שלו

11:50

הרפואה והסיעוד בעט הבטוחה
אתי דורי לויתן  ,1מיתי אשכנזי  ,1רחל ורנר  ,1,4יהודית מוהליבר  ,2אלכסיי דבורקין  ,3ויטלי יורין ,3
1
ימית מוסאי  ,3אינה לוין  ,3יהודית שוורץ  ,2שוש לבבי  ,2חיה פקר

12:10

סטנדרט להיסטוריה רפואית משפחתית ) :(HL7 v3 Pedigreeשילוב נתונים שהוזנו ע"י החולה עם
נתונים מרשומות רפואיות ונתונים גנטיים
אמנון שבו

1

 1חטיבת הבריאות ,מדיקל אינפורמטיקס 2 ,אגף מערכות מידע ,מיחשוב רפואי ,מכבי שירותי
בריאות ,תל אביב

 1הנהלת הסיעוד 2 ,או"ש ומחשוב 3 ,החטיבה הפנימית 4 ,יחידה לניהול סיכונים ,מרכז רפואי
כרמל ,חיפה

מעבדות המחקר של יבמ ,חיפה
12:40 - 13:40

מושבים מקבילים )(4-6

12:40 - 13:40

מושב  - 4מערכות מידע רפואיות )ב(
יושב ראש :פיליפ ליבמן ,חברת גרטנר

12:40

אולם א

מערכת ממוחשבת לניהול דיאלוג במוקד האחיות
חנן קרמר ,דייגי טלי ,ברק מורנו

מכבי שירותי בריאות
13:00

השילוב הטיפולי בין הרפואה הקונוונציונלית והמשלימה לטיפול בחולים אונקולוגיים באמצעות
תיק ממוחשב
2
עופר כספי  ,1,2דינה לביא  ,2אפרת הרלב  ,2מיכל שינדלר

13:20

הערכת הקשר בין שימוש באתרים ממוחשבים למידע רפואי לבין דפוסי עבודה של רופאי משפחה
אבישג שפילינגר ,דניאל גופר

 1יחידה לרפואה משלימה ,מרכז דוידוף 2 ,מחשב ,מרכז רפואי רבין  -בי"ח בילינסון ,פתח-תקווה

הטכניון ,מכון טכנולוגי לישראל
12:40 - 13:40

מושב  - 5טכנולוגיות חדשניות במערכת הבריאות )ב(
יושב ראש :יודי אסקוף ,אסק אייטי שירותי יעוץ בע"מ

12:40

חדרי הניתוח החדשים באסותא רמת החי"ל
2
ברונו לביא  ,1צדוק גלילי

13:00

הטמעת מדיניות מקצועית באמצעות מערכת ממוחשבת בקהילה
שלומית בלומנטל ,עופרה פלד ,דורית וייס

אולם ב

 1אגף מערכות מידע 2 ,הנהלת חדרי הניתוח ,אסותא מרכזים רפואיים

הנהלה ראשית ,חטיבת הקהילה ,אגף סיעוד ,שירותי בריאות כללית ,תל-אביב
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12:40 - 13:40
13:20

אולם ב

מושב  - 5טכנולוגיות חדשניות במערכת הבריאות )ב( )המשך(

פורטל מתקדם מבוסס  Mashupsלהעצמת המשתמש בעולם הHealth 2.0-
אהד גרינשפן ,כרמלי בועז ,נלקן חיים ,וורטמן פנינה

מעבדות המחקר של יבמ ,חיפה
12:40 - 13:40

אולם ג

מושב  - 6איכות ומצוינות במחשוב רפואי )ב(
יושב ראש :אבי שרפיASV ,

12:40

מערכת לאישור מקוון של תרופות
ג'ון ברמי  ,1ערן מץ  ,1גניה אפשטיין  ,2תמילה לייצין  ,2שמעון סיסטר  ,2ערן אופיר ,2
2
טטיאנה אברמוב  ,2לודמילה שטיינמן

13:00

פיתוח והערכה של ממשק גראפי לייצוג ידע של קווים מנחים רפואיים
אבנר חצק  ,1יובל שחר  ,1מירב מימון  ,2ארז שלום  ,1בטי סייג  ,1איתן לוננפלד

13:20

בקרת גישה מבוססת סיטואציה :מידול של תרחישי-גישה למידע על מטופל באמצעות אונטולוגיה
מבוססת OWL
2
דיצה ביימל  ,1מור פלג

 1אגף רפואה 2 ,אגף מערכות מידע ,קופת חולים לאומית ,תל אביב

3

 1המחלקה להנדסת מערכות מידע ,המרכז למחקר מערכות מידע רפואיות 2 ,המחלקה להנדסת
מערכות מידע ,אוניברסיטת בן גוריון 3 ,חטיבת נשים ומיילדות ,מרכז רפואי סורוקה ,באר שבע

 1המחלקה להנדסת תעשיה וניהול ,המרכז האקדמי רופין ,עמק חפר 2 ,החוג למערכות מידע
ניהוליות ,אוניברסיטת חיפה ,חיפה

13:40 - 14:40

ארוחת צהרים וביקור בתערוכה

14:40 - 16:00

מושבים מקבילים )(7-9

14:40 - 16:00

מושב  - 7מערכות מידע רפואיות )ג(
יושב ראש :פרופ' אדי קרניאלי ,מרכז גליל -הטכניון ומרכז רפואי רמב"ם

14:40

סניפים ושירותים רפואיים בשעת חירום – מידע בזמן אמת
ערן מץ  ,1מאיה גולדשטיין  ,2סילבי בורודטי  ,3צבי פרידמן  ,3רעיה לנדסמן

15:00

מיזוג מידע רפואי – ייצוג הדמיון מבלי לאבד את השונות
אריאל פרקש ,כרמל קנט ,יונתן ממן ,אנה בורלא ,אמנון שבו

אולם א

3

 1אגף רפואה 2 ,אגף שירות לקוחות ,קשרי לקוחות 3 ,אגף מערכות מידע ,קופת חולים לאומית,
תל אביב

מעבדות המחקר של יבמ ,חיפה
15:20

הספרייה האלקטרונית הרפואית לשימוש הצוותים הרפואיים בקהילה באמצעות הפורטל הארגוני
נועה דנאי ,אביטל זך נתנאל

אגף תכנון ומדיניות בריאות ,מחלקת נהלים ,תיאום וניהול ידע ,שירותי בריאות כללית,
תל-אביב
15:40

הספריה הרפואית מקוונת אליך
עקיבא ליבוביץ  ,1טירן עזרא-היימס  ,שלמה קודיש  ,אילן זלינגר
3

2

2

 1החטיבה להרדמה וטיפול נמרץ 2 ,הנהלה ,מרכז רפואי סורוקה 3 ,הספריה הרפואית,
אוניברסיטת בן-גוריון ומרכז רפואי סורוקה ,באר-שבע
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14:40 - 16:00
14:40

אולם ב

מושב  - 8תחקור מידע ומערכות תובנה עסקית
יושב ראש :אסא רייכרט ,הלסיס בע"מ ,הרצליה

מערכת לניהול ביצועים ארגוני-למינוף האסטרטגיה הארגונית בשירותי בריאות כללית
סיגל רגב רוזנברג ,יחיאל גפנר ,כלנית קיי ,סימה לנדסמן ,אירנה ליבשיץ ,מזל טוכלר ,נורית מן,
סמדר ורון ,ענת אחימס ,לריסה פיאטיגורסקי ,רבקה שפירא ,אורנית בר טל

האגף תכנון אסטרטגיה ומידע ,אגף מחשוב ,חטיבת הקהילה וחטיבת בתי החולים ,שירותי
בריאות כללית
15:00

מערכת ה  BI -של חיל הרפואה
רוברט וורטנפלד  ,2דורית צור  ,2ינת טרומפולר  ,2מורן יוסף  ,3גדי לוי  ,2אופיר כהן מרום

15:20

תשתית טכנולוגית לגישור בין מחקר קליני לבין טיפול רפואי
אהוד אהרוני  ,2אנה בורלא  ,1יונתן ממן  ,1חני נויבירט  ,2אריאל פרקש  ,כרמל קנט  ,אמנון שבו

15:40

האינטרנט כרשת לשיתוף ידע  -ציפיות וצרכים מנקודת מבטו של החולה הכרוני
1,2,3
איזבלה לייבקוביץ  ,1,2תמר פפרנה  ,1,2שרה דישון  ,3אריאל מילר

1

1

מפקדת קצין רפואה ראשי 2 ,מפקדת קצין רפואה ראשי ,ענף המידע והמחשוב 3 ,צה"ל
1

1

1

 1מערכות מידע לרפואה ומדעי החיים 2 ,מערכות לומדות ,מעבדת המחקר יבמ ,חיפה

 1פקולטה לרפואה ,הטכניון 2 ,מכון רפפורט לחקר מדעי הרפואה ,הטכניון 3 ,מחלקה נוירולוגית,
מרכז לטרשת נפוצה וחקר המוח ,מרכז רפואי כרמל ,חיפה

14:40 - 16:00
14:40

מושב  - 9רפואה מרחוק Distance Medical Practice -
יושב ראש :יחיאל גפנר ,שירותי בריאות כללית

אולם ג

Web-Based Patient Centered Care: Nothing About Me Without Me
יוסף בהגון

חטיבת הקהילה ,רפואה מקוונת ,שירותי בריאות כללית ,תל אביב
15:00

שימוש בטלה-רפואה ככלי עבודה לאחות ביחידה לטיפולי בית
אירינה כהן ,יוסף זילברמן ,טאודור קאופמן

סניף מאי ,יחידה להמשך טיפול ,קופת חולים מאוחדת ,חיפה
15:20

חקר ישימות :הפעלה אוטומאטית של פרוטוקול למינון קומדין לטיפול מרחוק באי-ספיקת לב
2
ארז שלום  ,1אבנר חצק  ,1אביב שמש  ,1יובל שחר  ,1גלית קאופמן

15:40

הדרכה מרחוק להטמעת הידע להפעלת תוכנה רפואית לרופאי מכבי
2
משה פישר  ,1ורדה שלו  ,1ריקי סיטון  ,1דוד מושחייב  ,2עופר ויסברג

 1המרכז למערכות מידע רפואיות ,המחלקה להנדסת מערכות מידע ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב,
באר שבע 2 ,אחות ראשית ומרכזת התכנית לאי-ספיקת לב ,מרכז רפואי ע"ש ח .שיבא ,תל
השומר

 1מדיקל אינפורמטיקס 2 ,אגף מערכות מידע ,מכבי שרותי בריאות

16:00 - 16:30

דברי סיכום וחלוקת פרסים
יושב ראש :חיים חקלאי ,סופטוב

אולם א

פרס לעבודה מצטיינת תרומת חברת HP
16:30 - 17:00

מפגש ייעוץ  -לא פורמאלי :כל מה שרציתם ולא הספקתם לשאול

אולם א

Health 2.0 Chalk Talk
ד"ר רון ריביצקיM.D ,

CEO R&D Ribitzky www.RDRibitzky.com
מפגש לא פורמאלי למעוניינים ,הארת והדגשת נושאי הכינוס ,כל מה שרציתם ולא הספקתם לשאול.
המפגש יאפשר הנחייה ומתן כיוונים למימוש בפועל של  Health 2.0תוך מוכוונות לצרכי המשתתפים
ולכיוונים אותם ברצונם לפתח
מפגש עם המומחה ,מתן דגשים והמלצות על ידי ד"ר רון ריביצקי לכיוונים מתאימים לפיתוח תחום
 Health 2.0בארגונכם.
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