
מזכירות 
הכנס

הכנס השנתי
להיענות ודבקות בטיפול

27.5.2015 | דיוויד אינטרקונטיננטל ת"א

מיזם
  עוצמה

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

התכנסות ורישום08:30-09:00
ברכות ודברי פתיחה09:00-09:10

 פרופ' איתמר רז, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי הדסה עין כרם, ירושלים, יו"ר המועצה הלאומית לסוכרת                                        
פרופ' רן בליצר, מנהל מכון כללית למחקר והמחלקה לתכנון מדיניות בריאות,

משרד רופא ראשי, שירותי בריאות כללית. יו“ר החברה הישראלית לאיכות ברפואה   

מושב 1 
אי היענות לטיפול כגורם שורש לפערים בבריאות09:10-09:30

פרופ' רן בליצר, יו“ר, החברה הישראלית לאיכות ברפואה 

09:30-09:50Improving adherence across the globe: What actually works?
  Matt Hall, CEO, Human Care Systems

סיכום ותובנות מהכנס השנתי הראשון09:50-10:10
אורי גורן, מנכ"ל e-פוכונדר ובלוגר

שיפור היענות באמצעות הנגשת תוכן10:10-10:30
עומרי אסטל, איש קריאייטיב ואסטרטג תוכן 

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:30-10:50
מושב 2 

פעילות משרד הבריאות לקידום היענות לטיפול - נהלים ויוזמות עתידיות10:50-11:20
ד"ר איל שורצברג, מנהל אגף הרוקחות, משרד הבריאות. מרצה קליני, בית ספר לרוקחות, אוניברסיטת בן גוריון

פאנל: תוכנית משרד הבריאות בתחום היענות לטיפול והנהלים בתחום 11:20-12:05
מנחה: ד“ר שגב שני, מרצה נלווה, המחלקה לניהול מערכות בריאות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, ב“ש

משתתפים: פרופ‘ איתמר רז, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי הדסה עין כרם, ירושלים, יו“ר המועצה הלאומית לסוכרת
פרופ‘ איתמר גרוטו, ראש שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות

ד“ר ניקי ליברמן, ראש אגף רפואה, חטיבת הקהילה, שרותי בריאות כללית                                                              
ד“ר איל שורצברג, מנהל אגף הרוקחות, משרד הבריאות. מרצה קליני, בית ספר לרוקחות, אוניברסיטת בן גוריון 

תמי אלטרץ, מנכ“לית Abbvie, יו״ר פארמה ישראל
הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:05-12:30

מושב 3 - במת סטארטאפים בתחום היענות לטיפול
                            mHealth ,מנחה: לוי שפירו

Medisafe: הבריאות שלך בידיים שלך12:30-12:45
יערה גרינברג דנה, מנהלת שותפויות, מדיסייף

TeleMessage: טכנולוגיות חדשות לתקשורת מול מטופלים וצוות רפואי12:45-13:00
TeleMessage גיא לויט, מנכ“ל

Belong: ניהול תוכנית הטיפול בכף ידך13:00-13:15
BelongTail אלירן מלכי, מנכ“ל
BelongTail CTO ,עירד דויטש

SimpleMed - ניטור מבוסס חיישנים להעלאת הענות תרופתית13:15-13:30
Co- Founder. Vaica ,ד“ר בת עמי סדן

תרופה לאי הבנה רפואית13:30-13:45
Telesofia MEDICAL ד“ר רמי כהן, מנכ“ל

סיכום החידושים הטכנולוגיים13:45-14:00

מושב 4 - סיכום הכנס                            
פערים בבריאות בישראל ופעולות לצמצומן14:00-14:20

פרופ' ארנון אפק, מנכ"ל משרד הבריאות    

סיכום הכנס14:20-14:30
פרופ' איתמר רז, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי הדסה עין כרם. יו"ר המועצה הלאומית לסוכרת    

ארוחת צהריים14:30

עלות ההרשמה לצוותים רפואיים מהמגזר הציבורי
� הרשמה עד ה-25.5.2015: 90 ש“ח

� הרשמה מה-26.5.2015 ועד יום הכנס: 200 ש“ח
* המחיר כולל מע“מ וארוחת צהריים

חברות תרופות: לפרטים נוספים יש ליצור קשר לטל' 03-7650504

דמי השתתפות לחברות סטארט אפ וטכנולוגיות:
� הרשמה עד ה-25.5.2015: 600 ש“ח + מע“מ

� הרשמה מה-26.5.2015 ועד יום הכנס: 700 ש“ח + מע“מ
*המחיר כולל ארוחת צהריים

דמי השתתפות לחברות סטארט אפ:
� הרשמה עד ה-25.5.2015: 90 ש“ח + מע“מ

� הרשמה מה-26.5.2015 ועד יום הכנס: 200 ש“ח + מע“מ
*המחיר כולל ארוחת צהריים


