برنامج حديث الصحة @ منصة االبتكارات الصحية

اليوم  | 1االثنين 21 ،يناير2019 ،
09:00 – 07:30

التسجيل

09:30 – 09:00

مشروع ‘قياس’  -نظام إدارة أداء المنشآت الصحية يف ديب

شادن هيلتون  -كبير المستشارين ،آي يب إم واتسون الصحة،
اإلمارات العربية المتحدة

10:00 – 09:30

برامج الوقاية وأنماط الحياة الصحية

بدرية الحرمي  -مديرة إدارة حماية الصحة العامة ،هيئة
الصحة بديب
فاريل كليغهورن  -رئيس الصحة العالمية يف الممارسات
الصحية ،باالديوم ،الواليات المتحدة األمريكية.

10:30 – 10:00

إستراتيجية ديب للصحة النفسية

نادية الدباغ  -طبيبة يف مستشفى راشد ،هيئة الصحة بديب
فرح عقل -أخصايئ التخطيط االستراتيجي ،هيئة الصحة بديب

11:00 – 10:30

اإلفتتاح الرسمي للمنتدى

كلمة رئيسية يلقيها معايل حميد القطامي -مدير عام هيئة
الصحة بديب

11:20 – 11:00

تحويل خدمات الرعاية الصحية الرقمية إىل واقع ملموس

سام شاه  -مدير التطوير الرقمي يف وزارة الصحة الوطنية
يف إنجلترا

11:50 – 11:20

التعليم الطبي المبتكر

البروفيسور حسام حمدي  -مستشار بجامعة الخليج الطبية

12:10 – 11:50

التطبيب عن بعد؛ مستشفيات اإلنترنت

هاري تاالبايل  -الرئيس التنفيذي لشركة ‘كول هيلث’

12:40 – 12:10

دمج الهياكل الخارجية الذكية مع تقنيات تعلم اآللة لتقديم خدمات إعادة
التأهيل الذكية

أنطون هولوفاتشينكو  -الرئيس التنفيذي لشركة ‘يوين إكسو’

14:00 – 12:40

التواصل يف منصة االبتكارات الصحية

14:30 – 14:00

استخدام الكواشف لتقديم اختبارات جينية سريعة

إنريكو دي اوتو  -الرئيس التنفيذي لشركة ‘إو إيه سي يب’
()OACP

15:00 – 14:30

برنامج الجينوم  -مقارنة دولية مع التأثيرات المحتملة

مديحة قازي  -مديرة يف مجموعة ‘أدفينشين بزنس بارتنرز’
حميد ياسعي  -أخصايئ جينيوم سريري
مركز ديب للجينات ،وحدة الجينوم بهيئة الصحة بديب :مقارنة
دولية والتأثيرات المحتملة

15:30 – 15:00

توفير مصادر أ كياس الدم من خالل منصة البلوكتشين

جوس فيرنانديز ،مدير تقنية إنترنت األشياء والبلوكتشين،
مؤسسة دو
وسيم مرعبي  -الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي
لشركة دونور هيلث تيك

16:00 – 15:30

ألترا ماراثون للياقة البدنية

خالد السويدي -المدير التنفيذي لـ ‘مركز اإلمارات للدراسات
والبحوث اإلستراتيجية’

برنامج حديث الصحة @ منصة االبتكارات الصحية

اليوم الثاين | الثالثاء 22 ،يناير2019 ،
09:00 – 07:30

التسجيل

09:30 – 09:00

نظرة عامة على االستثمار والشرا كة بين القطاعين العام والخاص

الدكتورة ابتسام البستكي  -مدير إدارة االستثمار
والشركات‘ ،هيئة الصحة بديب’
ارنود باور  -العضو المنتدب ،شركة ادفينشن بزنس
بارتنر

10:00 – 09:30

تقنيات ‘بلوك تشين’ الخاصة بالمستشفيات

أحمد عبدهللا  -الرئيس التنفيذي لشؤون التسويق
لدى ‘ديجيفارام’

10:30 – 10:00

أهداف التنمية المستدامة  -أنظمة الصرف الصحي
واالستدامة يف أوغندا

صموئيل مالينغا  -المدير المؤسس لشركة
‘سانيتيشن أفريكا’

11:00 – 10:30

أنشطة التواصل يف منصة االبتكارات الصحية

11:20 – 11:00

التعليم المستمر للصيدلة

سارة رمضان  -المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة
‘فارما يف جيت’ Pharma V-gate

12:00 – 11:30

تحسين الممارسة السريرية من خالل الحوسبة السحابية

محمد نصر  -الشريك المؤسس والمدير التنفيذي
بمؤسسة اوبتيموس
محمود امبايب  -الشريك المؤسس ومدير العمليات
بمؤسسة اوبتيموس

12:30 – 12:00

تطبيقات الذكاء االصطناعي يف مفهوم مركزية المريض

شاهين مادرسواال  -مدير قسم شرا كة القطاعين
العام والخاص بمؤسسة ويلثي ثيرابوتيكش

13:30 – 12:30

أنشطة التواصل يف منصة االبتكارات الصحية

14:00 – 13:30

االبتكار يف مجال تقنيات ‘بلوك تشين’ واستخداماته
يف قطاع التأمين

كريم ديفيس ديب  -رائد أعمال وشريك مؤسس،
‘شركة أديندا’
وليد دانيال ديب  -قائد المشروع والشريك المؤسس،
‘شركة أديندا’

14:30 – 14:00

برنامج الصحة السنية الفموية

حمدة سلطان المسمار  -مدير إدارة خدمات طب
األسنان ‘هيئة الصحة بديب’

15:00 – 14:30

تطبيقات الذكاء االصطناعي يف الكشف عن األمراض

سيف الدرمكي  -الرئيس التنفيذي‘ ،أرتيلوس سوفت
وير هاوس’

