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בריאות ורפואה

איך יראה בית החולים של העתיד? מה יהיו המערכות שיבריאו אותנו וישפרו את חוויית האשפוז והריפוי?
ואיך משתלבת הרפואה הציבורית עם חדשנות טכנולוגית? מומחים מתחום הרפואה הציבורית ,מנכ"לים וכמובן אנשי ביו-רפואה ומפתחי
טכנולוגיות בתחום הכי חם בעולם היום ההייטק ,ששואף להאריך את החיים שלנו וכמובן לשפר את איכותם.

נושאי המסלול:
Hospital at Home

מיקום גני התערוכה ,ת״א
ביתן  - 2אולם M
שעה 11:00
מנחה אביב פרנקל

Challenges and Opportunities

Security and Defense of the Medical Team

Navigation Systems
in Hospitals

Telle-Med

Cyber Threats in the Healthcare Systems

Environmental
Conditions Control

Digital Hospitals

The Future Logistics

Big Data and Analytics

Cloud and Storage Solution of Our Medical Files

11:00-11:10

הרצאת פתיחה

11:10-11:30

ראיון :יישום פרויקט דיגיטלי בגוף רפואי

11:30-12:10

דיון :מנמ"רים במוסדות הבריאות

חן אזולאי ,סמנכ"ל בכיר למכירות ופרויקטים בבינת
תקשורת מחשבים

פרופ' ארי שמיס ,מנכ"ל אסותא,
אורן שגיא מנכ"ל  CISCOישראל

אביב פרנקל
מנחה הועידה

אורן שגיא
Cisco

מוריס קסנר

מנמ"ר לאומית

דרור אדמון

מנמ"ר אסותא

חן אזולאי
בינת

איך החדשנות והטכנולוגיה משנה ומשפרת
את מוסדות הבריאות?

משתתפים

12:10-12:30

דרור אדמון ,מנמ"ר אסותא
משה שדה ,מנמ"ר כללית
מוריס קסנר ,מנמ"ר לאומית
רותי קורצברג ,מנמ"ר מאוחדת
שימי ארנסט ,מנמ"ר תל השומר
עידן גרינשפון ,מנהל הנדסה צבא ובטחון,
ציבורי ובריאות ,בינת תקשורת מחשבים

רותי קורצברג
מנמ"ר מאוחדת

משה שדה

מנמ"ר כללית

שימי ארנסט

מנמ״ר תל השומר

פרופ׳ ארי שמיס
מנכ״ל אסותא

עידן גרינשפון
בינת

מודל חדשני לפיתוח פתרונות דיגיטלים
במרכז רפואי אקדמי

ד"ר אייל צימליכמן סגן מנהל המרכז הרפואי המשולב ואחראי
תחום איכות הטיפול במרכז הרפואי שיבא בתל השומר

Justin Pidgeon
Arista Flow

ד"ר אייל צימליכמן מיקי לוי
תל השומר

וי אר הלת' בע"מ

סטארטאפים בתחום הרפואה:
12:30-12:45
RTLS: AIDING EFFICIENCY, SAFETY
AND THE PATIENT EXPERIENCE.
Justin Pidgeon, AiRISTA Flow

12:45-13:00

מהפכת ה VR -הרפואי

מיקי לוי ,מנכ"ל ומייסד שותף ,וי אר הלת' בע"מ

NIGHT
EXPO
*כניסה ל NIGHT EXPO -הינה זוגית
ותתאפשר בהצגת כרטיס  /תג משתתף.

לאג'נדה המלאה ורישום:

WWW.BYNET-ISRAELTECH-EXPO.COM

חוגגים עצמאות עם קהילת ה TECH -בישראל.
הזמנה זוגית לכל באי הכנס החל מהשעה 20:00
באי האירוע מוזמנים יחד עם בני/בנות זוגם ל  ,NIGHT EXPOתערוכת האקספו
בסגנון לילה ומסיבת  HI-TECH PARTYבה נארח את הזמר והיוצר ,זוכה פרס אקו"ם
עברי לידר ויחד איתו את הדי ג'יי המצליח בארץ תומר מייזנר

לרישום היכנסו לאתר WWW.BYNET-ISRAELTECH-EXPO.COM

