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הוועידה והתערוכה למיכשור,
ציוד וטכנולוגיות רפואיות בישראל

 | 9.5.2016מלון דיוויד אינטרקונטיננטל ,ת“א
במהלך הכנס ישודרו
ניתוחים בריאטרים

בשידור חי

ייזום והפקה

08:15-09:00
09:00-09:10

התכנסות ורישום
ברכת יו"ר הכנס

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

מושב  - 1טכנולוגיות חדשות לטיפול בתסמונת המטבולית

מושב  - 2טכנולוגיות חדשות בקרדיולוגיה

יו"ר :פרופ' עמית שגב ,מנהל מכון הלב/המערך הקרדיולוגי ,מרכז הלב,
מרכז רפואי ע“ש שיבא ,תל השומר ,הפקולטה לרפואה ע“ש סאקלר ,אוניברסיטת תל אביב
11:00-11:15

ברכת שר הבריאות ,ח“כ הרב יעקב ליצמן

11:15-11:30

רפואה דיגיטלית בקרדיולוגיה

יו“ר :אבי בוסקילה ,מנכ“ל שראל

09:10-09:25

תוכנה במרשם רפואי

09:25-09:40

טכנולוגיות מתקדמות לניטור סוכר

09:40-09:55

טיפולים אנדוסקופיים בתסמונת המטבולית

11:30-11:45

ד״ר רויטל נימרי ,רופאה בכירה ,המכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת ,המרכז הארצי
לסוכרת נעורים ,מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל ,פתח תקוה
11:45-12:00

פרופ' חוליו וינשטיין ,מנהל היחידה לסוכרת ,המרכז הרפואי וולפסון ,חולון

פרופ' חיים לוטן ,מנהל המערך הקרדיווסקולרי ,בי“ח האוניברסיטאי הדסה ,ירושלים

טכנולוגיות חדשות בשירות האלקטרופיזיולוגיה

ד"ר רועי בינרט ,המרכז להפרעות קצב ע“ש דודאי ,המרכז הרפואי ע“ש שיבא ,תל השומר
ומזכיר החוג לאלקטרופיזיולוגיה ,האיגוד הקרדיולוגי בישראל

התערבויות מילעוריות במסתם המיטראלי והטריקוספידאלי

פרופ' עמית שגב ,מנהל מכון הלב/המערך הקרדיולוגי ,מרכז הלב,
מרכז רפואי ע"ש שיבא ,תל השומר ,הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר ,אוניברסיטת ת“א

ד"ר סיגל פישמן ,מנהלת השירות להשמנת יתר ,המכון למחלות דרכי העיכול והכבד,
המרכז הרפואי ת“א

12:00-12:15

הלב המלאכותי  -פנינו לאן?

09:55-10:10

המטופל כשותף טכנולוגי  -סיפור אישי

12:15-12:25

תדריך

10:10-10:20

תדריך

12:25-12:35

ניתוח בריאטרי בשידור חי

10:20-10:30

ניתוח בריאטרי בשידור חי

10:30-11:00

הפסקת קפה וביקור בתערוכה

אבי ירון ,יזם ,יו“ר בחברות טכנולוגיות רפואיות

ד"ר שי אלדר ,היחידה לכירורגיה בריאטרית ,החטיבה הכירורגית ,המרכז הרפואי ת“א
ד"ר סובחי אבו עוביד ,סגן מנהל חטיבה כירורגית ,מנהל היחידה לטיפול בהשמנת יתר,
המרכז רפואי ת"א

12:35-12:55

פרופ' אמיר עופר ,מנהל מערך קרדיו-וסקולארי ,מרכז רפואי ע“ש ברוך פדה ,פוריה ,טבריה
פרופ' סולי מזרחי ,מנהל מחלקה כירורגית א‘ ,המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה ,באר שבע
פרופ' לאוניד לנצברג ,יו“ר החטיבה הכירורגית ומנהל היחידה לכירורגיה אמבולטורית,
המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה ,באר שבע

הפסקת קפה וביקור בתערוכה

מושב  - 3טכנולוגיות רפואיות בתקשורת

יו“ר :ד“ר בנימין זאב סנדר ,מנהל המחלקה להערכת טכנולוגיות רפואיות ,אגף טכנולוגיות רפואיות,
שירותי בריאות כללית
12:55-13:05

תדריך

13:05-13:15

ניתוח בריאטרי בשידור חי

13:15-13:45

פאנל בנושא טכנולוגיות רפואיות בתקשורת

ד"ר שי אלדר ,היחידה לכירורגיה בריאטרית ,החטיבה הכירורגית ,המרכז הרפואי ת“א
ד"ר סובחי אבו עוביד ,סגן מנהל חטיבה כירורגית ,מנהל היחידה לטיפול בהשמנת יתר,
המרכז רפואי ת"א
מנחה :ד"ר זיו רוזנבוים ,ראש אגף טכנולוגיות רפואיות ,שירותי בריאות כללית
משתתפים:
פרופ' רפי ביאר ,מנהל רמב"ם  -הקריה הרפואית לבריאות האדם ,חיפה
ענבר גוטר ,דוברת המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה ,ב"ש
אורי גורן ,מנכ"ל -eפוכונדר ובלוגר
גלי וינרב ,כתבת מדעי החיים ,גלובס
אבי ירון ,יזם ,יו“ר בחברות טכנולוגיות רפואיות
לילי פרלמן ,ראשת אגף סיעוד ,חטיבת בתי חולים ,שירותי בריאות כללית

מושב  - 4כיצד נבטיח שהציוד בטוח?

יו"ר :ד"ר אוסנת לוקסנבורג ,ראש המינהל לטכנולוגיות רפואיות ותשתיות ,משרד הבריאות
13:45-13:55

תדריך

13:55-14:05

ניתוח בריאטרי בשידור חי

פרופ' סולי מזרחי ,מנהל מחלקה כירורגית א‘ ,המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה ,באר שבע
פרופ' לאוניד לנצברג ,יו“ר החטיבה הכירורגית ומנהל היחידה לכירורגיה אמבולטורית,
המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה ,באר שבע

14:05-15:20

14:20-14:35

14:35-14:50

הרפורמה בניסויים קליניים

ד"ר איל שורצברג ,מנהל אגף הרוקחות ,משרד הבריאות .מרצה קליני,
בית ספר לרוקחות ,אוניברסיטת בן גוריון

טכנולוגיות מבוססות תאים ורקמות :היבטים רגולטוריים

ד“ר עפרה אקסלרוד ,מנהלת המכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה
וסגנית ראש אגף הרוקחות ,משרד הבריאות

חוק הציוד הרפואי  -סוגיות ודילמות

ד“ר נדב שפר ,מנהל אגף ציוד רפואי (אמ“ר) ,משרד הבריאות

14:50-15:05

כיצד עלינו להיערך ליום התחילה של חוק הציוד הרפואי?

15:05

ארוחת צהריים

עו"ד אייל זליכה ,שותף ,מנהל תחום מכרזים ,ליפא מאיר ושות‘

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.

עלות הרשמה לנציגי חברות מסחריות
 הרשמה עד ה + ₪ 450 :7.5.2016-מע"מ
 הרשמה מה 8.5.2016-ועד יום הוועידה והתערוכה + ₪ 600 :מע“מ
*המחיר כולל ארוחת צהריים

ייזום והפקה

לפרטים והרשמה03-7650504 :

