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התכנסות ,הרשמה ,ביקור בתערוכה
מליאת פתיחה

ברכות
דברי פתיחה
 09:00הקמת רשת שיתוף מידע רפואי לאומי " -מאחורי הקלעים" 10:30פרופ' רוני גמזו ,מנהל מרכז רפואי ת"א ע"ש סוראסקי ,גב' שירה לב עמי ,מנהלת אגף המחשוב במשרד הבריאות
בריאות דיגיטלית  -לאן?
ד"ר בני זאבי ,שותף מנהל בקרן הון סיכון  DFJ TEL AVIVויו"ר משותף IATI
10:3011:00

הפסקת קפה וכיבוד ,ביקור בתערוכה

מושב - 3
רפואה מתואמת ורציפה
Care coordination

מושב - 2
בית חכם למטופלים
Internet of things

מושב - 1
בריאות דיגיטלית לאומית

אולם ג'

אולם ב'
אולם א'
איגום מידע רפואי ממקורות שונים כבסיס
שיפור הגנת המכשור הרפואי מפני הרצאת חסות:
האינטרנט של הדברים ( )IoTבשירות לרצף טיפולי במעבר מבית החולים לקהילה
מתקפות סייבר – מצב קיים וראייה
יהודית שביט ,רעיה לנדסמן ,מיכל עשת ,בלה
הרפואה
לעתיד
פרדר ,שמואל טאוב ,דליה סמוחה ,ערן אופיר,
יעל דובינסקי
איציק כוכב ,ישראל גולדנברג ,ארז
תמילה לייצין
טבאלט תורם להגברת התמדה
שלום ,ניר ניסים ,ארנון מקורי ,גיא
מחשוב המערך הניתוחי במקביל להקמת
בלקיחת תרופות ובמדידת לחץ דם
חסמן ,יובל אלוביץ ,יובל שחר
מרפאה טרום ניתוחית
אצל חולים קשישים ,יותר מיומן
הערכת החיסכון הכספי משמוש
יוליה לרמן ,גילת יחיא ,יפית שמש ,יורם וייס
רישום בנייר
במערכת תומכת החלטה קליניות
היעוץ הנכון – בזמן הנכון
ארז שלום ,יובל שחר ,דן גרינברג JOAN ,טליה מירון-שץStefan Becker ,
ירון מושקט ,לריסה באזוב ,חן מולד ,מיכאל שרף
"רופא הילדים שלי" – חיזוק הרצף
 ,Bloch 11:00איתן לוננפלדאחיות טריאז`
הטיפולי
 – EMR TO ER 12:00מחשוב כלל
יוסי שטרן ,ענת כץ ,חיה ברקאי ,שלומי
שלומי שמילוביץ ,עופר צריקר ,חיה ברקאי,
המלר"דים בכללית
שמילוביץ ,ורד סמואל ,ערן שאול ,יעקב
אנג'לה עירוני ,יוליה ניגל ,נדב פרץ ,אתי שחף,
מירה מרם אדרי ,איילה מרדכי ,אלה
קוינט ,ד"ר גלית קאופמן ,אמיר בן טוב,
אורלי שטל ,איציק צאייג
ריטבס ,גלעד פיג'ו
אנג'לה עירוני ,גלי עטר ,יעקב כהן ,אלכס
מיפוי דיגיטלי אוטומטי כל גופי של
נגעים פיגמנטרים ככלי לסיוע בגילוי גמוס ,ואדים ז'ינז'רוב ,אלעד בן מתתיהו,
אלעד שיריון ,שחר ציון ,איציק לוי ,חיים רם,
מוקדם של סרטן עור
ולדי מושיאקוב ,איתי ברן ,אמיתי הדר ,רז
יונתן שפירא ,ליאור ויין ,אילן סיני ,עדי
מימון ,רודולף קוטליאר ,גדעון חבה ,דותן
זמיר
בשארי

ארגונית תרופות משדרת במרכז טלה-
בריאות  -הטכנולוגיה כחלק מניהול
טיפול
מושב - 4
איכות ברפואה דיגיטלית
אולם א'
בשידור חי -חיבור מכשירים
המשדרים ישירות מדדים לתיק
המטופל הממוחשב
אלה נוביק טולצ'ינסקי ,אלקה גלנט,
מירי פיש ,מיכל שטיינמן
תרומתן של מערכות המידע לביצוע
אבחנות מורכבות במחלקות
 12:00לרפואה דחופה 13:00אופיר בן אסולי ,עפר ארזי ,איתמר
שבתאי ,ננדה קומאר ,משה לשנו
חשיבות איכות המידע במאגרי מידע
רפואיים  -פגיעות חיצוניות כ CASE
STUDY
עטל-שולמית גורדון ,ציונה חקלאי ,יעל
אפלבוים
שיתוף ידע בהטמעת רשומה רפואית
רחבת היקף בכללית באמצעות
פורטל המינהלת המרכזית
מיכל פנצ'ק ,דר' מירה מרם אדרי ,אלה
ריטבס

אביטל סגל ,עופר צריקר ,רון בן יצחק ,נטלי
ויינר ,אנג'לה עירוני

מושב - 5
ביג דאטה בשירות הרפואה

אולם ב'
הרצאת חסות:
מתן מענה לאתגרים עתידיים בתחום
ה IT-בבריאות
ניבוי ארועים רפואיים ברשומות
רפואיות באמצעות תבניות עתיות
שכיחות
רוברט מושקוביץ ,ניקולאס טטונטי
 - ALS Mobile Analyzerפלטפורמה
ייחודית לניטור חולי  ALSוליצירת
מדד אובייקטיבי להתקדמות המחלה
חגית אלון
וויזואליזציה קומפקטית במחקר
אפידמיולוגי
אריאל בניס ,משה חשן

מושב - 6
המטופל כשותף
אולם ג'
השימוש בתיק-הרפואי-הממוחשב בקהילה
כמפתח לקבלת החלטות של מטופלים
באשר לניהול מצבם הבריאותי
שירלי בר-לב ,דיצה ביימל ,עמית רכבי
 - DocAdvisorדירוג הרופאים של ישראל
שלומי סופ
תיק מעקב הריון באינטרנאט
שלומית בלומנטל ,עינת אליאש ,ניקי ליברמן,
ליאור וולף ,כלנית קיי ,עדי ריינזילבר ,אורי וגנר,
אורלי בראון ,חיה גוטמן ,מיטל עבודי ,אירנה
צ'רנוב
לינקרינג ,מערכת חכמה המסייעת באבחון
ומעקב אחר חולים עם מחלות כרוניות
יאיר צדקה ,איתי מזרחי

13:0014:00

ארוחת צהרים ,ביקור בתערוכה
מרפסת

מושב - 7
מערכות תומכות החלטה

מושב - 8
בטיחות המטופל

אולם ב'
אולם א'
אתגרים בפיתוח רשומה רפואית
הרצאת חסות:
ממוחשבת למערכי אונקולוגיה
הרצאה בנושא מערכת תומכת
המבוססת על שילוב של שתי
החלטות במגזר הרפואי
מערכות
רועי קול ,שרית צור
ירון דנקמפ ,אביטל מועלם ,מירי אבישי,
מערכת שולחן עבודה מקוון –
הניה פרי-מזרה ,דניאל הנדלר
עדכונים למנהל מהשטח
הטמעת טריאז` במוקדים לרפואה
 14:00חגית הנדל ,ארנון ויז'ניצר ,רינת גבאי,דחופה
 15:00מיכל שינדלר ,מרינה וולפוביץ ,עדלי
ליאור שירי ,אמיר בן-טוב ,אורנה לוי,
משיח ,אביעד אמיגה ,רונית זיונץ ,עידו
יוליה ניגל ,אנג'לה עירוני ,גלית קאופמן
אלגום
האם מערכת מוביגייד עוזרת לחולים
הערכת מערכת סיכום מילולית
ורופאים?
אוטומטית בתחום הטיפול הנמרץ
מור פלג ,יובל שחר ,ארז שלום ,איילת
אילת גולדשטיין ,יובל שחר
מודל החלטה שכבתי תומך בעדכון גולדשטיין ,עדי פוקס ,דניס קלימוב,
פנינה סופר
קמר"מ
תיק רפואי ממוחשב  -הלילד הזה
עדי פוקס ,מור פלג ,פנינה סופר
פיללנו?
סימה ישראל
15:0015:15

מושב - 9
רפואה מתואמת ורציפה (המשך)
אולם ג'
הבטחת הרצף הטיפולי  -מכבי שירותי
בריאות
לית קאופמן ,יוסף רוזנבלום ,חאלד אבו חוסיין,
לירון לוי ,אורלי יום טוב גולן ,יוליה ניגל ,ניר
רבינוביץ' ,נעמה פז ,איריס בסטר ,אוהד קפלן,
אופיר ירון
`מכבי – `Kids -פיתוח חדשני לטיפול
אינטראקטיבי רציף ונגיש
טלי טקסיר ,נטלי קרסיק ,יעקב קווינט ,ענת כץ,
אנג'לה עירוני
( )ADHEREHCEסרגל רכישת תרופות אישי-
כלי קליני לשיפור ההיענות
גדעון קורן ,ורדה שלו ,רחל כץ
נשי אישי – מעטפת בריאות ייעודית
ומקוונת לנשים
שרה דז'בסרוב ,רחל פיש ,עופר צריקר ,ניר
רבינוביץ' ,אנג'לה עירוני

הפסקה מתוקה
פואייה

מליאת סיכום וחלוקת פרסים

אולם ג'

פאנל בכירים בהנחיתו של פרופ' רוני גמזו " מקומו של משרד הבריאות בהובלת הדיגיטציה בתחום
הבריאות",
 15:15בהשתתפות :מנהלי קופות חולים ,מנהלי בתי חולים ונציגים בכירים של משרד הבריאות16:40

סיכום וחלוקת פרסים

אולם ג'

