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ההשתתפות הינה ללא עלות ברישום מוקדם ומיועדת לרופאים בלבד 
מכל התחומים מהקהילה ומבתי החולים. מספר המקומות מוגבל.

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

התכנסות ורישום08:30-09:00

09:00-09:10
 

דברי פתיחה 
יו"ר הכנס: ד"ר רותם פלדמן, מנהלת מוקד מ.ס.ר מרכזי, חטיבת הקהילה, שירותי בריאות כללית

פאנל 1: הטיפול התרופתי החדש להפטיטיס C, עד כמה הוא באמת משנה את מהלך המחלה,09:10-09:50
במדד של עלות תועלת האם הוא באמת מצדיק וכד'

מנחה: ד"ר יוסף לומניצקי, הרוקח הראשי ומנהל מערך הרוקחות והפרמקולוגיה, מכבי שירותי בריאות
עו"ד עדי ניב-יגודה, מומחה למשפט רפואי, מרצה בבית הספר לרפואה באוניברסיטת ת"א וחבר ועדת גרמן

פרופ' רן אורן, מנהל המכון לגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד, האגף לרפואה פנימית, מרכז רפואי הדסה, ירושלים
פרופ' זיו בן ארי, מנהלת המרכז למחלות כבד, המרכז הרפואי ע"ש שיבא תל השומר

ד"ר יפה אשור, בקרית התרופות להפטיטיס C, שירותי בריאות כללית
פרופ' אורן שיבולת, מנהל יחידת הכבד, המכון למחלות דרכי העיכול והכבד, המרכז הרפואי תל אביב

פאנל 2: יעילות של ממוגרפיות כבדיקת סקר ומולן הולכת ועולה הדרישה לשימוש ב-MRI שד09:50-10:30
מנחה: ד"ר רתם פלדמן, מומחית ברפואת משפחה, מנהלת מוקד מ.ס.ר מרכזי )אישור טכנולוגיות רפואיות(,

חטיבת הקהילה, כללית
ד"ר מירי סקלר לוי, מנהלת היחידה לדימות שד מרכז מירב, מערך הדימות, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר

פרופ' משה פפא, בית הספר לרפואה. אוניברסיטת תל אביב
ד"ר מיירה שפירא פיינברג, יועצת בקופת חולים כללית של הביטוח המשלים,

לשעבר מנהלת יחידת ממוגרפיה, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:30-11:00
בטיחות השימוש בנוגדי הקרישה במחקרים ובחיים האמיתיים 11:00-11:20

ד"ר מיכאל יונש, מנהל שירות מחלות לב מבניות, צנתורי לב, מרכז רפואי קפלן, רחובות

11:20-11:40empa-reg – הקרדיווסקולרים Outcome-פריצת דרך במחקרי ה
ד"ר ענת צור, מנהלת השירות האנדוקריני הראשוני, מחוז ירושלים, שירותי בריאות כללית

אופקים חדשים לספיריבה רספימט 11:40-12:00
ד"ר דניאל סטרובין, רופא ראשי, מכון ריאות, מרכז רפואי קפלן, רחובות

חידושים בטיפול ב-BCC מקומי  12:00-12:20
פרופ' יעקב שכטר, מנהל מכון אלה במלנומה וגידולי עור, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר                                    

12:20-12:40Multi factorial approach in type 2 Diabetes
ד"ר יבגני מושקוביץ, מומחה לאנדוקרינולוגיה ורפואה פנימית, מנהל מרפאת סוכרת מחוזית, דן פ"ת, שירותי בריאות כללית

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:40-13:00

13:00-13:20TBA

13:20-13:40Fixed Dose Combination In The Treatment Of Hypertension Past ,Present And Future
פרופ' תלמה רוזנטל, היחידה ללחץ דם פיזיולוגיה ופרמקולוגיה, הפקולטה לרפואה ע“ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב

13:40-14:00TBA

14:00-14:20 ITP עדכונים אחרונים במחלת
ד"ר גביש ישראל, רופא בכיר במכון המטולוגי, מרכז רפואי העמק, עפולה

ארוחת צהריים14:20-15:00

בחסות:


