
                 

 שהנדסת אנוו האגודה הישראלית לארגונומיה

 הנדסת גורמי אנוש במערכות רפואיותיישומי 

 .בית החולים שיבא תל השומרב, בית סוראסקי אודיטוריוםב, 5112 פברוארל 16  ,שניביום ס יתקיים הכנ

 , בעלי מקצועות פרה רפואיים בבתי חולים, רופאים, בניהול סיכונים, חולים בטיחות: בלעוסקים  מיועדהכנס 

  .למערכת הבריאות תחי מערכותהנדסת גורמי אנוש ומפלאנשי 

 תוכנית הכנס

 כיבוד והתכנסות רישום      0::0 -9:00

 סגן מנהל המרכז הרפואי שיבא, תי זיויאמ' פרופ  דברי פתיחה     9:00 - 9:20

         , אתגרים וחסמים בקידום האיכות בשרותי בריאות  ?מי היפה בכל העיר, מראה שעל הקירמראה      9:20 - 0::9

 ח הדסה"בילאיכות ובטיחות קלינית  מרכזה, סמאיר ברזי 'פרופ

  יעל עינב 'דר רפואי טיפול על ממשקים תכנון של המיידיות ההשפעות    0-00:00::9

ס "האוניברסיטה העברית בי יןיואל דונח 'פרופבקורס מתוקשב , הוראת בטיחות רפואית לרופאים   0::00:00-00

 לרפואה

 ת רון קנ' פרופ  ,בשיטות סטטיסטיות יעילות מערכות התרעה רפואיות בחינת   0::0-00::00

 פיליפסחברת , ענבל מירון לוי מניעת טעויות שימוש במערכות רפואיות מורכבות   0-00:00::00

 בוד יקפה וכ   00:00-00:40

  סיון-מור-ד יסקישותף במשר גבריאלי( רלי)אדריכל ישראל - הגורם האנושי –תכנון בתי חולים    00:40-02:00

 Unicל "מנכ מר ברק דנין – דיגיטליים בריאות לשירותי הצעה? שלנו הבריאות שירותי יראו כך האם   02:00-02:20

Ui 

 בשם  – מר תומר אלבאום- רפואי רובוט בהפעלת חושית בהמרה שימוש -"המגע את לראות"   02:20-02:40

 המחלקה להנדסת תעשיה וניהול אוניברסיטת אריאל  מיכאל ווגנר. פרופ                       

  רחל בר דרומא' דר ,שנים אחרי 0  -גיליון מעקב במחלקת הקרנות    00::02:40-0

 ח אסותא"ביה רוני סלע  באסותא הטיפול בבטיחות אנוש גורמי הנדסת   20::00-0::0

  ארוחת צהרים   20-04:00::0

  צביקה כץ, ילות מערכות ממוגרפיה ואולטראסאונדבעיות שרירים שלד במפע   14:30-04:00



                 

 שהנדסת אנוו האגודה הישראלית לארגונומיה

  זוסמן סטאס  שימוש בגיליון ממוחשב ככלי עזר לבקרה ומניעת זיהומים נרכשים   0::0-04::04

   ED&Uסטודיו , נועה הילביץ יוסף ,ניתוח תפקיד ועקרונות תכן עבור קביים משופרים   00::0-0::04

 

 דב-מ דינה סיפרי,  י יישום עקרונות הנדסת גורמי אנוש"רפואית עאבטחת שימושיות בתוכנה  0:::00-0::0

 י פסידור אופטימאלי של תרופות בתיק הפרמדיק ל, סידור תרופות משופר באמבולנס טיפול נמרץ 0:::0-0:::0

 אבי פרוש הפקולטה לתעשיה וניהול בטכניון. פרופ – עקרונות הנדסת אנוש                    

          

 

 הנדסת גורמי אנוש –פאנל סיכום של האגודה הישראלית לארגונומיה ומשתתפי הכנס  0::0-03:::0

 

 מצב עכשוי ואתגרים לעתיד -במערכות רפואיות 

 יש להירשם מראש מספר המקומות מוגבל

 


