הוועידה השנתית ה11-

עדכונים בתרופות ,התוויות
וטכנולוגיות ברפואה

21.1.15

מלון דן פנורמה
תל אביב

ייזום
והפקה

 08:30-09:00התכנסות ורישום
 09:00-09:10ברכת יו"ר הכנס

ד"ר יואב קידר ,ראש מדור אישורי תרופות וטכנולוגיות ,חטיבת הקהילה ,מאוחדת

מליאת בוקר  -מושב 1
09:10-09:40

מה חדש בעולם ניהול טכנולוגיות ברפואה?

09:40-10:00

פרפינידון בפיברוזיס ריאתי

10:00-10:20

התקדמויות בDBS-

10:20-10:40

טיפולים ביולוגים חדשים בטיפול ב | IBD-בחסות :טקדה

10:40-11:00

סוכרת ,כליה ומה שביניהם

פרופ' שוקי שמר ,יו“ר מועצת המנהלים ,אסותא מרכזים רפואיים.
מנהל המרכז הישראלי להערכת טכנולוגיות בשירותי הבריאות ,מכון גרטנר ,תל השומר
פרופ‘ מרדכי קרמר ,מנהל מערך הריאות ,מרכז רפואי רבין ,פתח תקוה
ד“ר עידו שטראוס ,נוירוכירורג בכיר ,היחידה לנוירוכירורגיה תפקודית .המרכז הרפואי ת“א
ד“ר הנית ינאי ,רופאה בכירה ,המרכז למחלות מעי דלקתיות ,המערך לגסטרואנטרולוגיה ,המרכז הרפואי ת“א
| בחסותBI :

ד“ר חוליו ויינשטיין ,מנהל היחידה לסוכרת ,המרכז הרפואי וולפסון ,חולון

 11:00-11:30הפסקת קפה וביקור בתערוכה

מושב  - 2אונקולוגיה
11:20-11:40

חידושים בטיפול בכאב מתפרץ | בחסות :מדיסון

11:40-12:00

כלים גנומים בסרטן פרוסטטה | בחסות :טבע אונקוטסט

12:00-12:20

טיפול בסרטן מעי גס גרורתי בעידן הביומרקרים | בחסות :מרק סרונו

12:20-12:40

טיפול חדשני בלוקמיה לימפוציטית כרונית | בחסות :יאנסן

12:40-13:00

עדכון על  PD1בריאה ומלנומה

ד“ר אופיר מורג ,מומחית באונקולוגיה ,היחידה לטיפול תומך ומרפאת כאב ,שיבא תל השומר
ד"ר אביבית פאר ,רופאה בכירה ,מכון אונקולוגי ,הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב“ם ,חיפה
ד"ר ולריה סמינסטי ,רופאה בכירה ,מכון אונקולוגי ,הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב“ם ,חיפה
ד"ר יאיר הרישנו ,מנהל מרפאה המטולוגית ,המרכז הרפואי ת“א

ד"ר רענן ברגר ,מנהל המערך האונקולוגי ,המרכז הרפואי ע“ש שיבא ,תל השומר

 13:00-13:20הפסקת קפה וביקור בתערוכה

מליאת הצהריים

13:20-13:40

טיפול באורטיקריה כרונית ספונטנית | בחסות :נוברטיס

13:40-14:00

טכנולוגיות תרופתיות ישנות וחדשות ב | ADHD-בחסות :נוברטיס

14:00-14:20

התקדמות בהדמיה בריאומטולוגיה

14:20-14:40

עדכונים בהפטיטיס סי | בחסות :אבווי

ד"ר ננסי אגמון ,יו“ר איגוד האלרגיה ואימונולוגיה הישראלי

פרופ' אבי ויצמן ,מנהל יחידת המחקר ,המרכז לבריאות הנפש ,גהה ,פ“ת
ומנהל המרכז למחקר רפואי ע“ש פלסנשטיין ,אוניברסיטת תל אביב

פרופ‘ מירב לידר ,מנהלת היחידה הריאומטולוגית ,המרכז הרפואי ע“ש שיבא ,תל השומר
פרופ' ריפעת ספדי ,מנהל יחידת הכבד ,מרכז הרפואי הדסה ,ירושלים ויו“ר החברה הישראלית לחקר הכבד

 14:40-15:40ארוחת צהריים
בחסות

