
הכנס השנתי
לרפואה מותאמת אישית, 

תרופות ביולוגיות וביוסימילאר
19.1.16

מלון לאונרדו סיטי 
טאואר רמת גן

ייזום 
והפקה

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

דמי רישום לחברות מסחריות
� רישום מוקדם עד ה-17.1.16: 450 ש“ח + מע“מ

� רישום מה-18.1.16 וביום הוועידה: 550 ש“ח + מע“מ
   * המחיר כולל ארוחת צהריים

התכנסות ורישום 08:30-09:00

09:00-09:20
 

דברי פתיחה 
יו"ר הכנס: ד"ר יואב קידר, ראש מדור אישורי תרופות וטכנולוגיות, חטיבת הקהילה, מאוחדת 

מושב פתיחה
רפואה מותאמת אישית מעבר לדלת? הדבר החם הבא או עוד חזון למועד?09:20-09:50

פרופ' סלומון שטמר, סגן ומ“מ מנהל המכון האונקולוגי, מרכז דוידוף, המרכז הרפואי רבין, פתח תקוה

עידן חדש בטיפולים ממוקדים במלנומה09:50-10:10
פרופ‘ אילן רון, רופא ראשי, מערך אונקולוגי, המרכז הרפואי ת”א ע”ש סוראסקי

ומרצה בכיר בחוג לאונקולוגיה באוניברסיטת תל-אביב

טיפולים ביולוגיים חדשים במחלות מעי דלקתיות10:10-10:30
ד"ר מתי וטרמן, מנהל תחום מחלות מעי דלקתיות, הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם, חיפה                        

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 10:30-11:00

מושב בוקר
טיפול מותאם אישית בסרטן ריאה11:00-11:20

ד“ר מיה גוטפריד, מנהלת המערך האונקולוגי מרכז רפואי מאיר, כפר סבא 

תרופות ביוסימילריות - מה שחשוב לקלינאי לדעת 11:20-11:40
ד"ר לי גולדשטיין, מנהלת היחידה לפרמקולוגיה קלינית, מרכז רפואי העמק, עפולה                                             

פיתוח מערכות ננו-טכנולוגיות לרפואה מותאמת אישית ולשיפור איכות חיי החולה11:40-12:00
צבי יערי, חוקר בקבוצה לתרופות ממוקדות מטרה וטכנולוגיות רפואה אישית, הטכניון, חיפה

מחלות נדירות: ישראל 12:00-12:202016
פרופ' אניק רוטשילד, מנהלת המכון למחלות נדירות, המכון הגנטי, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 12:20-12:40

מושב צהריים
פאנל - ביוסימילאר כללים צפויים בישראל.12:40-13:45

המרת חולים מיוצבים, כן או לא, הסברה ברמה הלאומית
מנחה: ד"ר יואב קידר, ראש מדור אישורי תרופות וטכנולוגיות, חטיבת הקהילה, מאוחדת

ד"ר עופרה אקסלרוד, מנהלת המכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה, אגף הרוקחות, משרד הבריאות
ד"ר יוסף לומניצקי, הרוקח הראשי ומנהל מערך הרוקחות והפרמקולוגיה, מכבי שירותי בריאות

עו"ד ניב יגודה, מומחה למשפט רפואי, מרצה בבית הספר לרפואה באוניברסיטת ת"א וחבר ועדת גרמן
שמוליק בן יעקב, יו"ר אגודת זכויות החולה

ד"ר מורדי רבינוביץ, יועץ market access וכלכלת תרופות, מ.ר. סל לבריאות בע"מ
עידית צ'רנוביץ', מנכ"לית פארמה ישראל 

בחסותארוחת צהריים וסיום13:45-14:30


