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ייזום והפקה



התכנסות ורישום  08:30-09:00

דברי פתיחה   09:00-09:30
רן רזניק, כתב ופרשן לענייני בריאות, ישראל היום  

שיחה אחד על אחד עם  ח“כ יעל גרמן )יש עתיד(, שרת הבריאות לשעבר  09:30-09:45

שיפור איכות הטיפול במערכת דלת משאבים – האם המשימה אפשרית?   09:45-10:30
מנחה:  

פרופ‘ רן בליצר, מנהל מכון כללית למחקר ומנהל המחלקה לתכנון מדיניות   
בריאות, שירותי בריאות כללית. יו“ר החברה הישראלית לאיכות ברפואה     

משתתפים:  
ד“ר איל צימליכמן, סגן מנהל המרכז הרפואי ואחראי תחום איכות, המרכז הרפואי ע"ש שיבא  

גב' ליאורה וילנסקי, מנהלת איכות קלינית, מאוחדת     
פרופ' ארנון כהן, מנהל מח' מדידת איכות ומחקר, שירותי בריאות כללית  

פרופ‘ אבי פורת, רופא ראשי, מכבי שרותי בריאות  

הפסקת קפה וכיבוד  10:30-11:00

האם הרפואה הפרטית באמת פוגעת ברפואה הציבורית?  11:00-11:45
מנחה:  

עו“ד עדי ניב יגודה, מומחה למשפט רפואי    
משתתפים:  

פרופ‘ שוקי שמר, יו"ר מועצת המנהלים, אסותא מרכזים רפואיים   
פרופ‘ גבי בן-נון, המחלקה לניהול מערכות בריאות, אוניברסיטת בן גוריון  

פרופ‘ גיל זיו, מנהל מחלקת ניתוחי ראש צוואר, הקריה הרפואית רמב"ם  
פרופ‘ דורון קופלמן, מנהל מחלקה כירורגית, המרכז הרפואי העמק  



למה התרופות לסרטן כל כך יקרות?  11:45-12:30
מנחה:  

יואל ליפשיץ, מנכ"ל לביא מדטק, לשעבר סמנכ"ל פיקוח על קופות החולים, משרד הבריאות  
משתתפים:  

ד“ר ניקי ליברמן, ראש אגף רפואה, חטיבת הקהילה, שרותי בריאות כללית   
אריאלה תורן, מנהלת תחום פיקוח ובקרת טכנולוגיות רפואיות,  

האגף לפיקוח על קופות החולים והשב"ן, משרד הבריאות  

שיחה אחד על אחד עם אלי דפס, מנכ“ל שירותי בריאות כללית  12:30-12:45

הפסקת קפה  12:45-13:15

שיחה אחד על אחד עם פרופ‘ רוני גמזו, מנכ“ל המרכז הרפואי ת“א  13:15-13:30

רשלנות רפואית - האם תביעות הרשלנות הרפואית דווקא  13:30-14:15
מקדמות את הרפואה בישראל?  

מנחה:  
עו“ד שי פויירינג, תביעות רשלנות רפואית  

משתתפים:  
ח“כ שולי מועלם-רפאלי, יו“ר סיעת הבית היהודי ואחות מוסמכת  

עו“ד דפנה רוזן-זינגר, שירותי עריכת דין  
פרופ‘ עפר ארז, מ"מ מנהל מחלקת יולדות, המרכז הרפואי סורוקה  
אסתר דודקביץ, שופטת בית המשפט המחוזי מרכז בלוד )בדימוס(  

שיחה אחד על אחד עם ד“ר מסעד ברהום, מנהל ביה“ח לגליל מערבי  14:15-14:30

סיום וארוחת צהריים ים14:30-15:00 
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ייזום והפקה

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

דמי השתתפות לצוותים רפואיים
� לנרשמים עד ה-16.6: 400 ש"ח + מע"מ

� לנרשמים מה-17.6 ועד יום הכנס: 450 שח + מע"מ

דמי הרשמה לנציגי חברות
� לנרשמים עד ה-16.6: 750 ש"ח + מע"מ

� לנרשמים מה-17.6 ועד יום הכנס: 880 שח + מע"מ


