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דברי פתיחה
עמיתים יקרים,
כמו בכל תחום בחיינו ,טכנולוגיית המידע מאפשרת שיפורים עצומים גם ברפואה.
לטכנולוגיית המידע פוטנציאל אדיר לקידום איכות הטיפול ,לנגישות לשירותי הבריאות,
להקטנת טעויות רפואיות וייעול השירות הרפואי.
המציאות עולה על כל דמיון ,המידע הרפואי הנצבר אינסופי ונגיש יותר מבעבר ,כמו
גם ההתפתחויות האחרונות עוסקות במערכות בינה מלאכותית אשר יתבססו על כל
הספרות הקיימת ,על האינטרנט של חפצים שיאסוף עלינו מידע רציף ויתריע על
שינויים ,על מכשירים אלקטרוניים שידעו לשדר נתונים ביולוגיים ועוד.
השאלה המתבקשת כיצד נוכל לרתום את המידע הרבה ואת הטכנולוגיות המתפרצות
לשיפור איכות חיינו.
בעידן זה ,זו הטכנולוגיה ושרותי הבריאות נפגשים ומייצרים מציאות עתירת נתונים
ומידע רפואי אשר הופכים לנחלת הכלל ,נגישים וזמינים בכל מקום ובכל עת ,בחרנו
למקד השנה את הכינוס בנושא" :שימוש מושכל ברפואה דיגיטלית ."Meaningful use -
כמיטב המסורת ,אנו מזמינים אתכם להשתתף בכינוס ,להתעדכן ולקחת חלק פעיל
בעיצוב עתיד מערכות המידע ברפואה.

בברכת כינוס פורה,
אילן לוי ,יו"ר ועדת התכנית
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ועדות הכינוס
יו”ר הכינוס:
עוזיה גליל ,מייסד מרכז גליל למידע רפואי ,טלרפואה ורפואה אישית בטכניון
יו”ר האיגוד:
ד”ר בת עמי סדן ,ואיקה מדיקל
יו"ר ועדת תכנית:
אילן לוי ,אוניברסיטת אריאל
ועדת תכנית:
ד"ר בת עמי סדן ,ואיקה מדיקל
פרופ' נחמן אש ,מכבי שרותי בריאות
פרופ' רן בליצר ,שרותי בריאות כללית
פרופ' יובל שחר ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
אסא רייכרט ,הלסיס בע"מ
ד"ר אסתי סייג ,מרכז רפואי סורוסקי ת"א
איילה גרבר ,משרד הבריאות
יודי אסקוף ,אסק מדיק בע"מ
חיה ברקאי ,מכבי שרותי בריאות
אנג'לה עירוני ,מכבי שרותי בריאות
פיליפ ליבמןAccess for Life ,
מיכל רוזן-צבי ,יבמ ישראל
ד"ר אמנון שבוStandards of Health ,
יו”ר ועדת ארגון:
חיים חקלאי ,משרד הבריאות
ועדת ארגון:
תקוה ארבל ,ארבל שירותי יעוץ
יו"ר ועדת התקציב:
אסא רייכרט ,הלסיס בע"מ
יו”ר ועדת פרסום ומדיה:
יודי אסקוף ,אסק מדיק בע”מ
ועדת פרסום ומדיה:
פיליפ ליבמןAccess for Life ,
אבי שרפי ,הרקיע הרביעי ()ASB
יו"ר ועדת חסויות:
יוני הלר ,אלעד מערכות
ועדת חסויות:
חיים חקלאי ,משרד הבריאות
תקוה ארבל ,ארבל שירותי יעוץ
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פוסטרים
 1וידאו תרפי  - Training Zonesחדר אימון שיקומי בתמיכת מומחים
רועי שטרן
VideoTherapy Ltd
 2המלחמה לעצירת התפרצות הפוליו בישראל :חזית בלתי צפויה
3,4
ליזה רובין ,1,2קרן לנדסמן
1המחלקה לאם ולילד ,משרד הבריאות
2ביה"ס לבריאות הציבור ,אוניברסיטת חיפה
3המחלקה לאפידמיולוגיה ורפואת הקהילה ,מרכז רפואי כרמל
4מנהלת מקצועית ,עמותת "מדעת  -למען בריאות מושכלת"
 3מרשם מידע בוידאו בתום ייעוץ טלפוני להנקה
מלי קושא ,1רחל ורנר ,1מיכל בר ,1אילנה ברוך ,1אינה שמעוני ,1דורית וייס ,2חיה גוטמן
1מוקד אחיות ,הנהלה ראשית ,שירותי בריאות כללית
2הנהלה ראשית ,שירותי בריאות כללית
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 4מחזון למציאות  -התכנית הלאומית להערכת תהליכים ותוצאות במערך השיקום
בבריאות הנפש בקהילה
אפרת שדמי ,1דיויד רועה ,1רונית אוליאל-מירקין ,1עדי תלם ,1עיד רוחאנא,1
1
פאולה גרבר-אפשטיין ,1ורד בלוש-קליינמן ,2מרק גלקופף
1פרוייקט מדדי תוצאה ,המרכז להכשרה ולחקר שירותים ומדניות בתחום בריאות
הנפש ,אוניברסיטת חיפה
2אגף בריאות הנפש ,משרד הבריאות
 5שיפור ניהול סיקור ארצי לשמיעה ביילודים
ליזה רובין ,1,6ג'ניס וסר ,1אורלי הרצברג ,2ליאת לרנר-גבע ,3,5איתמר גרוטו
1אם וילד ,משרד הבריאות
2קלינאית תקשורת ודיבור ,משרד הבריאות
3היחידה לחקר בריאות האישה והילד ,מכון גרטנר ,תל השומר
4שירותי בריאות הציבור ,משרד הבריאות
5בית הספר לבריאות הציבור ,הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר ,אוניברסיטת תל אביב
6בית הספר לבריאות הציבור ,אוניברסיטת חיפה
1,4

 6שימוש בתוכנת זיהוי תווים אופטי ( )OCRלחילוץ מידע רפואי ממסמכים סרוקים
רחל כץ ,אסמה הרצל ,ענבל גולדשטיין ,גבריאל חודיק ,ורדה שלו
מכביטק ,מכבי שירותי בריאות
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פוסטרים (המשך)
 7התמודדות המטופל עם אוטוסטרדת המידע הבריאותי ברשת  --סקירה בנושא
אוריינות בריאות ואוריינות בריאות מקוונת.
עפרה מהודר
המחלקה לחינוך רפואי ,הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר ,אוניברסיטת תל אביב
 8מהפך במקרר :טיפול בחשיפת חיסונים לטמפרטורה חריגה
שרון הרשקו ,אתי רפאלוביץ ,מאיה יעקובי ,טל פרי ,כלנית קיי ,דורית וייס
אחות ראשית ,שרותי בריאות כללית
 9כשהסיעוד והטכנולוגיה נפגשים-איכות ובטיחות הטיפול מנצחים
רחל גבזו ,רוני לייבוביץ ,רוויטל סלימי ,אהובה לוסטיג
טיפול נמרץ לב ,המרכז הרפואי האוניברסיטאי "ברזילי"
 10התערבות רוקחית להגברת בטיחות ואיכות הטיפול התרופתי באמצעות בנית דוחות
ייעודיים בתיק רפואי ממוחשב
היבה עקל
בית מרקחת ,מרכז רפואי העמק
 11יחסם החיובי של מנתחים אורתופדים למידע באינטרנט ול"מרשם אינטרנטי"
לנה רוזנמן ,שמעון פירמן ,עומר אור ,יואב מתן ,לאוניד קנדל
אורתופדיה ,מרכז רפואי הדסה -האוניברסיטה העברית
 12צליעה וירטואלית – האם החולים במרפאות אורתופדיות מחפשים מידע באינטרנט
ומה הם מוצאים שם?
לאוניד קנדל ,לנה רוזנמן ,שמעון פירמן ,יואב מתן
אורתופדיה ,מרכז רפואי הדסה  -האוניברסיטה העברית
 13רוסי ואמריקאי יושבים על הבר ....הבדלים של מידע באינטרנט בשפות ותרבויות שונות
לנה רוזנמן ,יאיר ברזילי ,לאוניד קנדל
אורתופדיה ,מרכז רפואי הדסה  -האוניברסיטה העברית
 14מומה – פלטפורמה מקוונת לניהול חולי כרוני באמצעות טכנולוגיות מידע
בשירות המטופל
גלית קאופמן
אגף הסיעוד והמוקדים ,מכבי שירותי בריאות
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תכנית הכינוס
יום שני 08 ,ביוני 2015
 08:00-08:50התכנסות ,הרשמה ,ביקור בתערוכה וצפייה בפוסטרים

פואייה
אולם ג

 08:50-10:30מליאת פתיחה וברכות
יו"ר המושב :אילן לוי
מליאת הפתיחה מוקדשת לזכרו של חברנו היקר אסא רייכרט ז"ל
דברי פתיחה :אילן לוי ,יו"ר ועדת התכנית
דברי ברכה :עוזיה גליל ,יו"ר הכינוס ,מייסד מרכז גליל
דברים לזכרו של אסא:
ד"ר בת-עמי סדן ,יו"ר האיגוד הישראלי למערכות מידע ברפואה
הרצאה לזכרו של אסא רייכרט:
מחשבות על התפתחות שרותי הבריאות בדור הבא :פרופ' מרדכי שני,
נשיא קרן המחקרים בי״ח שיבא וחתן פרס ישראל על תרומה לחברה ולמדינה
* במקום הרצאתו המתוכננת של ד"ר בני זאבי שתידחה למועד חליפי אחר
בגין הרצאתו של פרופ' שני לזכרו של אסא רייכרט ז"ל
הרצאת חסות:
 +DDIפלטפורמה חדשנית לניהול תרופתי ,ד"ר רוני שילה ,טבע
ם
 10:30-11:00הפסקת קפה וכיבוד ,ביקור בתערוכה וצפייה בפוסטרי 
 11:00-12:20מושב  -1שימוש מושכל ברפואה דיגיטלית– Meaningful Use
יו"ר המושב :פרופ' רן בליצר

פואייה
אולם א

 11:00-11:20הובלת מערכת הבריאות לעידן של בריאות דיגיטלית
שירה לב עמי ,רוני ספיר
מחשוב ,משרד הבריאות
 11:20-11:40שימוש במערכת תומכת החלטה במתן טיפול אנטיביוטי בבית חולים,
כחלק אינטגרטיבי של הרשומה הרפואית
מיכל פאול ,גילה מדיוני ,ענת לוי ,אורית גור ,שרה צפריר
אגף מידע ,מחשוב ותקשורת ומכון למחלות זיהומיות ,מרכז רפואי רמב"ם
 11:40-12:00העצמת המטופל בתהליך אימוץ אורח חיים בריא בעזרת דיאטנית
או מאמן ,תוך שימוש בכלי תוכנה אינטראקטיבי ACE-I
2
ארנונה זיו ,1קתלין אבו-סאעד ,2עפרה קלטר-לייבוביץ
1היחידה למידע ומחשוב ,מכון גרטנר
2היחידה לחקר מחלות לב וכלי דם ,מכון גרטנר
 12:00-12:20השפעת שימוש מושכל במערכות מידע אינטגרטיביות על החלטות קליניות
2,5
אופיר בן אסולי ,1דורון שגיא ,2משה לשנו ,4,5אבי עירוני ,3אמתי זיו
1הפקולטה למנהל עסקים ,הקריה האקדמית אונו
2מרכז לסימולציה רפואית ,בית חולים תל השומר
3מרכז לרפואה דחופה ,בית חולים תל השומר
4הפקולטה לניהול ,אוניברסיטת תל אביב
5הפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת תל אביב
שימוש מושכל ברפואה דיגיטלית
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יום שני 08 ,ביוני ( 2015המשך)
 11:00-12:20מושב  -2רפואה מותאמת ורציפה – Care Coordination
יו"ר המושב :מיכל רוזן-צבי
11:00-11:20

11:20-11:40

11:40-12:00

12:00-12:20

אולם ב

חיזוי תוצאות הטיפול בחולים במחלות נפש קשות על ידי ניתוח מידע
רב-מערכתי
טל אל חי ,חן ינובר ,מיכל רוזן-צבי ,יערה גולדשמידט
המחלקה לאנליטיקה ,מעבדות המחקר של יבמ בחיפה
שיפור הניטור המעבדתי של חולי סוכרת ברצף הטיפול קהילה -
בית חולים באמצעות הרשומה הרפואית הממוחשבת
2
שלומי קודש ,1,3טטיאנה אלכסיינקו ,1רנטה רבינוביץ ,1נורית ויינשטיין
1המחלקה לניהול מערכות בריאות ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
2יחידת המחשב ,המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה
3מחוז דרום ,שירותי בריאות כללית
פורטל למינוף הטיפול והמעקב בחולה הכרוני
שלומית בלומנטל ,כלנית קיי ,אירנה ליבשיץ ,רחל ברקוביץ,
גבריאל פלוטקין ,גלית בנבנישתי ,תמרה קורמן ,נורית מן ,יפעת מירון,
ורד אמדה ,שגית שטרן
חטיבת הקהילה ,שירותי בריאות כללית
מערכת שיתוף מידע קליני תוך ארגוני המממשת תפיסות חדשניות
2
ירון דנקמפ ,1אבי מנשרוב ,2אופירה טוינה ,2רותם הופמן ,3סימה לנדסמן
1אגף רפואה  -חטיבת בתי חולים ,שרותי בריאות כללית
2אגף מחשוב ,שרותי בריאות כללית
3טכנולוגיות למידה ,שרותי בריאות כללית

 11:00-12:20מושב  -3הכל קשור – Internet of Things
יו"ר המושב :יודי אסקוף

אולם ג

 11:00-11:20הרצאת חסות :יישומי מובייל ברפואה
2
דגן הלוי ,1רות גנות
1משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת התוכנה ,אלעד מערכות
2מנהלת פרוייקטים במובייל ,אלעד מערכות
 11:20-11:40עתיד טכנולוגיות ואפליקציות  IoTבמגזר הבריאות ב2020 -
גיא מאירי
Consulting, Deloitte
 11:40-12:00אפליקציה סלולרית לעידוד ביצוע פעילות גופנית בחולי סכרת סוג 2
אלעד יום-טוב ,5עירית הוכברג ,1מרק קוזדובה ,2גיא פררו ,3שי מנור,2
4
משה טננהולץ
1מכון לאנדוקרינולוגיה סכרת ומטבוליזם ,מרכז רפואי רמב"ם
2פקולטה להנדסת חשמל ,הטכניון
3פקולטה לרפואה ע"ש ברוך רפפורט ,הטכניון
4פקולטה להנדסת תעשיה וניהול ,הטכניון
5מרכז מחקר ופיתוח ,מיקרוסופט
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 12:00-12:20טלה מומה  -חדשנות והעצמת המטופל
עופר צריקר ,1חיה ברקאי ,1דליה אידר ,1אנג'לה עירוני ,3גלית קאופמן,3
ניר רבינוביץ ,2יעקב כהן ,5גלי עטר ,4מוטי שוכר ,5אלעד שריון ,6צחי לבראד,7
11
איציק אלבס ,7אתי שחף ,8איתן פניגר ,9תומר גופר ,10ענבר שני
1יישומים רפואיים וערוצים ,מכבי שירותי בריאות
2מידע ומטה  ,ITמכבי שירותי בריאות
3אגף סיעוד ומוקדים רפואיים ,מכבי שירותי בריאות
4מוקדים מקוונים ,מכבי שירותי בריאות
5תקשורת נתונים וטלפוניה ,מכבי שירותי בריאות
6מדיניות אבטחת מידע ,מכבי שירותי בריאות
7תשתיות ,מכבי שירותי בריאות
8פיתוח ,ראשטוב
9פיתוחLabStyle Innovations Corp ,
10פיתוחVaica Medical Ltd ,
11הנדסה ,טלדור
 12:20-13:40מושב  -4ביג דאטה בשירות הרפואה
יו"ר המושב :ד"ר אסתי סייג
12:20-12:40

12:40-13:00

13:00-13:20
13:20-13:40

אולם א

הרצאת חסות :שימוש מושכל ברפואה דיגיטלית – כיצד ניתן למנף
רפואה דיגיטלית בדרך מושכלת
Greg Adams
Strategic Business Development, UpToDate - Wolters Kluwer
אלגוריתם ממוחשב לניטור ,מעקב ומניעה של פציעות שימוש יתר
דרור יפרח ,דורית צור ,אורן שוורץ ,ארנון גם ,יהונתן אהרוני,
עמית רוז'נסקי ,עדי כהן ,יובל חלד ,גדי לוי
חיל הרפואה ,צה"ל
שימוש באבחנות לתמיכה בקבלת החלטות בביטוח הלאומי
אבירם וייס ,מרק טרגין ,ריטה מרגוליאן ,ניל קסן ,ישי אוסטפלד
הלשכה הרפואית ,המוסד לביטוח לאומי
ביג דאטה כבסיס לקרדיולוגיה P4
ארטורו ושלר ,פיני עקיבא ,ירון קינר ,ניר קלקשטיין
מו"פ ,מדיאל מחקר

 12:20-13:30מושב  -5סיעוד במבט טכנולוגי
יו"ר המושב :אנג'לה עירוני

אולם ב

 12:20-12:30הרצאת חסות :אשפוז בית  -חווית שירות רפואי מקצועי המונעת
מטכנולוגיה נגישה וידידותית
רותי עמרני ,ארז אדם
ניאופרם ישראל
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יום שני 08 ,ביוני ( 2015המשך)
 12:30-12:50סרגל מדדים למערך הסיעוד בקהילה ככלי טכנולוגי לשיפור איכות הטיפול
נורית מן ,כלנית קיי ,שלומית בלומנטל ,אירנה ליבשיץ ,גלית בנבנישתי,
סימה לנדסמן
אגף סיעוד ואגף מחשוב ,שרותי בריאות כללית
 12:50-13:10מציירים תמונה – שילוב מערכות לתמיכה ניהולית
1,2
דורית גולדמן ,1,2אייל אריאלי ,1,3ליאורה וילינסקי ,1,4אלכס גלפר
1אגף סיעוד ,מאוחדת
2אגף סיעוד ,מאוחדת
3מחלקת מידע אירגוני ,מאוחדת
4מחלקה לאיכות קלינית ,מאוחדת
 13:10-13:30רשומה רפואית ממוקדת באישה ברצף החיים
שלומית בלומנטל ,כלנית קיי ,חיה גוטמן ,רחל ברקוביץ ,גבריאל פלוטקין,
יפעת מירון ,שגית שטרן ,ריקי מאיר ,לירית אלדמע ,טלי רבינוביץ
חטיבת הקהילה ,שירותי בריאות כללית
 12:20-13:30מושב  -6הכל קשור – ( Internet of Thingsהמשך)
יו"ר המושב :פיליפ ליבמן
12:20-12:30

12:30-12:50

12:50-13:10

13:10-13:30

13:30-14:30
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אולם ג

הרצאת חסות :תמיכה באמצעות לומדה להדרכת מטופלי  TPNבבית
2
ויקי עוז ,1מרים תהילה
1מנהלת ,טבע ביתי
2מרכזת  ,TPNבי"ח בלינסון
טכנולוגיה לשיפור איכות הטיפול באוכלוסייה החלשה ביותר:
פגים המקבלים חיסון כנגד וירוס הRSV-
ליאת ארד ,1אלכס גלפר ,1דורית גולדמן ,1אודליה קרון ,2שרית כץ,2
2
ילנה ביאליק
1אגף סיעוד ,מערכות מידע ומחשוב ,מאוחדת
2אגף מערכות מידע ומחשוב ,מאוחדת
מוקד חירום ישיר – שיתוף והנגשת מידע באמצעות טכנולוגיות
1,2
גלית קאופמן ,סיגלית אברהמי ,1אנג'לה עירוני
1מוקדים מקוונים ,מכבי שירותי בריאות
2מערך מוקדים ומרכזים רפואיים ,מכבי שירותי בריאות
העצמת המטופל ע"י מנגנון לתמיכת החלטה מבוזרת בין שרת מרכזי
וטלפון נייד לטיפול מותאם אישית בחולים כרוניים
ארז שלום ,1יובל שחר ,1אליאור אריאל ,1משה שיינברגר,1
איילת גולדשטיין ,1דניס קלימוס,1
Boris Van Schooten2, Valerie Jones2, Nick Fung2
1מרכז המחקר למערכות מידע רפואיות ,המחלקה להנדסת מערכות
מידע ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
2הפקולטה להנדסה ,אוניברסיטת טוונטה
פואייה
ארוחת צהריים
הכינוס השנתי של
האיגוד הישראלי למערכות מידע ברפואה
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14:30-15:50
14:30-14:50

14:50-15:10
15:10-15:30
15:30-15:50

מושב  -7שימוש מושכל ברפואה דיגיטלית – ( Meaningful Useהמשך) אולם א
יו"ר המושב :אמנון שבו
פתולוגיה דיגיטאלית  -העידן החדש
שימי ארנסט ,איריס ברשק-נקאר ,משה אקשטיין ,אסנת פרסקי,
ברונו לביא
מערכות מידע ,מרכז רפואי שיבא
תפקיד מערכות מחשוב בטיפול ומניעת ריבוי תרופות
שרה מולדובן
בית הספר לבריאות הציבור ,האוניברסיטה העברית בירושלים
מודל החלטה שכבתי להתאמה אישית של מערכת תומכת החלטה
עדי פוקס ,מור פלג ,פנינה סופר
מערכות מידע ,אוניברסיטת חיפה
מי משתמש במידע בריאותי מקוון בישראל של שנת - 2014
האם מצטמצם הפער באוכלוסיה הבוגרת?
2
אסתר בריינין ,1אפרת נטר ,1אורנה בר און-אפל
1מדעי ההתנהגות ,המרכז האקדמי רופין
2המחלקה לבריאות הציבור ,אוניברסיטת חיפה

 14:30-15:50מושב  -8סיעוד במבט טכנולוגי (המשך)
יו"ר המושב :חיה ברקאי
14:30-14:50
14:50-15:10

15:10-15:30

15:30-15:50

אולם ב

אפליקציה קלינית לשימוש האחות במחלקת האשפוז -מרעיון למימוש
שרון הריס ,ליאת טודריס
 ,ITאסותא
חשיבות המימד הגיאוגרפי בשעת חירום :שימוש במערכת GIS
למיפוי אוכלוסיית מאושפזי בית במהלך סופת השלגים בישראל
בשנת  2013ושנת .2015
1
ניר עוז ,1גבריאל קטן ,1הגר וקסלר ,2אייל אריאלי
1חטיבת הכספים  -מחלקת כלכלה ורגולציה ,מאוחדת
2חטיבת הרפואה  -המחלקה לטיפולי בית ,מאוחדת
נשר אחיות  -עולם ניהולי בלחיצת כפתור
1
יוליה ניגל ,1נעמה פז ,2גלית קאופמן
1אגף הסיעוד ומוקדים רפואיים ,מכבי שירותי בריאות
2מידע ומטה  ,ITמכבי שירותי בריאות
טריאז` בקהילה
אירית קובנט ,איריס מגידו
סיעוד ,מכבי שירותי בריאות
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יום שני 08 ,ביוני ( 2015המשך)
 14:30-15:50מושב  -9ביג דאטה בשירות הרפואה (המשך)
יו"ר המושב :פרופ' יובל שחר
14:30-14:50

14:50-15:10
15:10-15:30

15:30-15:50

15:50-16:10

אולם ג

הרצאת חסות :מינוף מידע לא מובנה באיכילוב לרפואה מונחית מידע
אסתי סייג ,1מרים שוורץ ,1יותם חודין,1
3
4
2
אהובה מייליק  -וייס ,2מילה אורלובסקי  ,עמית מי-דן  ,נורית אזר
1מערכות מידע ,המרכז הרפואי תל אביב
2חקר ביצועים קליניים ,המרכז הרפואי תל אביב
3הנהלת הסיעוד ,המרכז הרפואי תל אביב
4
CEO, OpisoftCare
ניתוח מידע ביחידות טיפול נמרץ לחיזוי כשל כלייתי
גבי הילביץ' ,ירון קינר ,ניר קלקשטיין ,פיני עקיבא ,עופר אריאלי
מחקר ופיתוח ,חברת מדיאל מחקר
שימוש בביג דטה לבחירת טיפול מיטבי לחולים
רנית אהרונוב ,חן ינובר ,חני נויבירט-תלם ,מיכל עוזרי-פלטו,
לביא שפיגלמן ,מיכל רוזן-צבי ,יערה גולדשמידט
Reseacrh, IBM
ניתוח ביג דאטה רפואי לאיתור אנשים בסיכון מוגבר להמצאות סרטן
1
וורדה שלו ,1פיני עקיבא ,2ירון קינר ,2ענבל גולדשטיין ,1גבריאל חודיק
1מכביטק ,חטיבת הבריאות ,מכבי שירותי בריאות
2מחקר ופיתוח ,מדיאל מחקר
פואייה
הפסקה מתוקה
אולם ג

 16:10-16:40מליאת סיום
יו"ר המושב :חיים חקלאי
 16:10-16:30פאנל :מהפכה דיגיטאלית  -איפה היא ואיפה אנחנו?
מנחה :פרופ' נחמן אש
משתתפים:
ד"ר בעז לב ,המשנה למנכ"ל משרד הבריאות
מר יחיאל גפנר ,מנמ"ר שירותי בריאות כללית
ד"ר יוסי בהגון ,מנכ"ל למינוקס
ד"ר גלית קאופמן ,ראש אגף הסיעוד והמוקדים הרפואיים במכבי
שירותי בריאות
 16:30-16:35הענקת הפרס לעבודה המצטיינת והגרלת פרס בין המשתתפים,
תרומת חברת חשבשבת חומרה בע"מ
 16:35-16:40דברי סיכום
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