
שמות חברי הוועדה המדעית
ד"ר זיו רוזנבוים

אבי בוסקילה
ד"ר בנימין זאב סנדר

ד"ר אוסנת לוקסנבורג
ד"ר ברוך מרגנית
פרופ' שוקי שמר

ד"ר יפעת עבדי קורק
פרופ' רפאל ביאר

ייזום 
והפקה

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

התכנסות ורישום08:15-09:00
ברכת יו"ר הכנס09:00-09:20

ד"ר זיו רוזנבוים, ראש אגף טכנולוגיות רפואיות, שירותי בריאות כללית 

מושב 1
יו“ר: אבי בוסקילה, מנכ“ל שראל

דימות מולקולרי של השד09:20-09:40
פרופ' עינת אבן ספיר, מנהלת המכון לרפואה גרעינית, המרכז הרפואי ת"א               

פתרונות אנדווסקולריים בכירורגית כלי דם  09:40-10:00
ד"ר רון כרמלי, מנהל מחלקת כלי דם, מרכז רפואי כרמל, חיפה

הגנת מידע ומכשור רפואי10:00-10:15
איציק כוכב, ממונה הגנת המידע, שירותי בריאות כללית

תדריך 10:15-10:25
שידור חי בנוירורדיולוגיה פולשנית10:25-10:35

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:35-11:05
מושב waze - 2 בחדר הניתוח

יו"ר: ד"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית
סקירה טכנולוגית של מערכות ניווט11:05-11:20

ד"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית

האתגר בשילוב טכנולוגיות ממוחשבות בכירורגיה אורתופדית11:20-11:35
פרופ‘ מאיר ליברגל, מנהל המערך האורתופדי, מרכז רפואי הדסה, ירושלים

ניתוח בסיוע מחשב להגברת בטיחות המטופל11:35-11:50
פרופ‘ לאו יוסקוביץ, ביה“ס להנדסה ומדעי המחשב, האוניברסיטה העברית, ירושלים

ניווט ממוחשב בנוירוכירורגיה11:50-12:05
פרופ' צבי הרי רפפורט, מנהל המחלקה לנוירוכירורגיה, בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה

תדריך 12:05-12:15
שידור חי בנוירורדיולוגיה פולשנית12:15-12:25

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:25-12:45
מושב 3 - מניעת זיהומים

יו“ר: ד“ר בנימין זאב סנדר, מנהל המחלקה להערכת טכנולוגיות רפואיות, אגף טכנולוגיות רפואיות, שירותי בריאות כללית
תדריך12:45-12:55
שידור חי בנוירורדיולוגיה פולשנית12:55-13:05
מניעת זיהומים באמצעות טכנולוגיות רפואיות )ובכלל(13:05-13:20

ד"ר איל צימליכמן, סגן מנהל המרכז הרפואי המשולב, אחראי תחום איכות הטיפול והשירות הרפואי, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר   

טכנולוגיות לבדיקת איכות הניקיון הסביבתי במוסדות בריאות13:20-13:35
בתיה שטרר RN, MA, אחות ביחידה למניעת זיהומים, המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע

רונית נתיב, RN, MPH, מרכזת תחום בכירה במניעת זיהומים, המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע 

השימוש במערכות IP לשיפור בקרה ולמניעת זיהומים13:35-13:50
ד"ר ערן סגל, מנהל המערך להרדמה וטיפול נמרץ, אסותא מרכזים רפואיים

 מושב 4 - צמצום אי שוויון ברפואה
יו“ר: פרופ‘ מרדכי שני, נשיא קרן מחקרים בית חולים שיבא וחתן פרס ישראל על תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה 2009

פאנל - האם טכנולוגיה רפואית משפיעה על אי-שוויון במערכת הבריאות?13:50-14:35
פרופ‘ רן בליצר, מנהל מכון כללית למחקר ומנהל המחלקה לתכנון מדיניות בריאות, משרד רופא ראשי, שירותי בריאות כללית.

יו“ר החברה הישראלית לאיכות ברפואה
פרופ‘ קובי גלזר, רכז תחום מערכות בריאות, הפקולטה לניהול, אוניברסיטת ת“א

פרופ‘ טוביה חורב, המחלקה לניהול מערכות בריאות, ביה“ס לניהול ע“ש גילפורד גלייזר, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
ברונו לביא, MSc, סמנכ“ל טכנולוגיות ותפעול, המרכז הרפואי ע”ש שיבא, תל השומר

פרופ‘ שוקי שמר, יו“ר מועצת המנהלים, אסותא מרכזים רפואיים. מנהל המרכז הישראלי להערכת טכנולוגיות בשירותי הבריאות, מכון גרטנר, תה“ש  
תדריך14:35-14:45
שידור חי בנוירורדיולוגיה פולשנית14:45-14:55

ארוחת צהריים15:00

 MEDICO2015
הוועידה והתערוכה למכשור, ציוד וטכנולוגיות רפואיות

27.4.2015
מלון דיוויד אינטרקונטיננטל, ת“א

עלות הרשמה לנציגי חברות מסחריות:
� הרשמה עד ה-23.4.2015: 450 ₪ + מע"מ

 � הרשמה מה-24.4.2015 ועד יום הוועידה והתערוכה: 600 ₪ + מע“מ
*המחיר כולל ארוחת צהריים

ההרשמה לצוותי בתי החולים, קופות החולים, מעבדות 
ומרפאות הינה ללא עלות אך דורשת הרשמה מוקדמת 
מראש. לא תתאפשר הרשמה ללא עלות ביום הוועידה. 

ההרשמה ללא עלות, מותנית באישור המארגנים.

לתשומת ליבכם

במהלך הכנס ישודרו 

צינתורים בשידור חי


