
ייזום והפקה

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

מיזם
  עוצמה

התכנסות ורישום08:30-09:00
ברכת יו"ר הכנס09:00-09:20

פרופ' מרדכי שני, מייסד מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות,
נשיא קרן מחקרים בית חולים שיבא וחתן פרס ישראל על תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה 2009

פרופ' איתמר רז, יו”ר מיזם עוצמה, יו”ר המועצה הלאומית לסוכרת

מליאת  בוקר
חזון הרפואה הדיגיטלית09:20-09:50

פרופ' מרדכי שני, מייסד מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות, 
נשיא קרן מחקרים בית חולים שיבא וחתן פרס ישראל על תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה 2009

חדשנות בעידן המודרני: אתגרים והזדמנויות09:50-10:10
 CDI - Negev זיו אופק, מייסד ומנכ"ל מרכז חדשנות

רפואה דיגיטלית לאורך טווח המניעה והטיפול בסוכרת10:10-10:30
פרופ' איתמר רז, יו"ר מיזם עוצמה, יו"ר המועצה הלאומית לסוכרת                  

כשסטארט אפ קטן חושב בקנה מידה גדול10:30-11:00
Grove Ventures דב מורן, שותף מנהל בקרן הון סיכון

הפסקת קפה וביקור בתערוכה11:00-11:30

מושב 1 - במת סטארטאפים בתחום הסוכרת
Levi Shapiro, Founder, mHealth Israel :בהנחיית

דברי פתיחה11:30-11:33
11:33-11:40Eco Fusion - Using mobile based stress assessment and relief tools to control diabetes

Dr. Oren Fuerst, Chairman Founder, Eco Fusion

11:40-11:47Dario - The convergence of digital and health
Adiel Levin, Global Sales Director and Commercialization, myDario

11:47-11:54Digital decision support algorithms – New era in diabetes management
Eran Atlas, CEO DreaMed Diabetes, Ltd.

11:54-12:01CNOGA Medical: Non-invasive digital bio-parameters
measurement device for remote monitoring  of chronic patients

Alon Kapel, Sales director, CNOGA MEDICAL, Ltd.

12:01-12:08Personalized nutrition for people living with Diabetes
Yael Glassman, President, Nutrino

12:08-12:15GlucoTrack® - Providing a smart way to track glucose levels
Avner Gal, President and CEO of Integrity Applications

12:15-12:22The economics of the connected patient
Dr. Batami Sadan, Director & Co Founder, Vaica Medical

סיכום הפרזנטציות12:22-12:30
רגולציה ואמות מידה למתן שירות רפואה דיגיטלית וטכנולוגיות דיגיטליות12:30-12:55

ד”ר איריס לייטרסדורף, יו”ר הוועדה לקביעת אמות המידה להפעלת שירותי בריאות מרחוק,
מנהלת המחלקה לבקרה על קופות החולים, מנהל הרפואה, משרד הבריאות

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:55-13:15

מליאת צהריים
מערכת עלמ”ה ככלי עזר לטיפול בחולה הסוכרתי המאושפז13:15-13:30

ד”ר דרור דיקר, מנהל מחלקה פנימית ד’ והמרכז הרב תחומי לטיפול בעודף משקל,
יו”ר החברה הישראלית לחקר וטיפול בהשמנת יתר, בית חולים השרון, מרכז רפואי רבין, פ”ת

Big data and machine learning - שולחן עגול13:30-14:30
מנחה: פרופ’ איתמר רז, יו”ר מיזם עוצמה, יו”ר המועצה הלאומית לסוכרת

MD, Ph.D. Medial Early sign, CMO ,ד”ר רן גושן
אייל גורא, זברה מדיקל  

ד”ר אביבית כהן, יחידת הסוכרת הדסה עין כרם, מנהלת מכון סוכרת מכבי שירותי בריאות, ירושלים

ארוחת צהריים14:30

רפואה דיגיטלית בסוכרת
21.12.16 | מלון דניאל, הרצליהמחברים את הרפואה לדיגיטל

דמי הרשמה לנציגי חברות מסחריות:
 � מחיר מיוחד לנרשמים דרך לוי שפירו בהרשמה

   מוקדמת עד ה-19.12.16: 450 ש“ח + מע״מ
� הרשמה מוקדמת עד ה-19.12.16: 600 ש“ח + מע״מ

� הרשמה מה-20.12.16 וביום הוועידה: 700 ש“ח + מע״מ
* דמי ההרשמה כוללים ארוחת צהריים

הרשמה ללא עלות לתחומים הבאים בלבד:
רופאי משפחה, רופאי סוכרת, פנימאים, 

אנדוקרינולוגים, מנהלי מרפאות בקופות ובי"ח, אחיות 
סוכרת, תזונאיות, חוקרים, רוקחים מנהלים, מנהלים 

בקופות חולים, מנהלים בבי"ח
ההרשמה מותנית באישור המארגנים בלבד


