
ייזום והפקה

29.6.2016 | מלון דייויד אינטרקונטיננטל, ת"א

הוועידה ה-13 
לתרופות, התוויות  

וטכנולוגיות ברפואה

ההשתתפות בכנס הינה ללא עלות ומיועדת לרופאים מקופות החולים, 
רופאים מבתי החולים, נציגי מערכת  ומשרד הבריאות, רוקחים

לפרטים והרשמה | טל‘. 03-7650504  

התכנסות ורישום08:30-09:00

09:00-09:10
 

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

תרופות שב"ן מצילות חיים כן או לא? אם כן באיזה מתכונת/מימון? מה לגבי האוכלוסיות09:10-10:10
שאין להם ביטוחים/ לא יכולות להרשות לעצמם ביטוחים משלימים?

TheMarker מנחה: רוני לינדר גנץ, כתבת הבריאות של
משתתפים: שר הבריאות הרב יעקב ליצמן

                 פרופ' מוטי רביד, מנהל ביה"ח מרכז רפואי מעיני הישועה, בני ברק
                 ד"ר מורדי רבינוביץ', מומחה market access וכלכלת תרופות, מ.ר. סל לבריאות בע"מ

                 טל מורגנשטיין, מנהלת אגף להערכת טכנולוגיות בסל הבריאות, משרד הבריאות
                 שמוליק בן יעקב, יו"ר האגודה לזכויות החולה בישראל

                 עו"ד עדי ניב-יגודה, מומחה למשפט רפואי, מרצה בבית הספר לרפואה באוניברסיטת ת”א 
הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:10-10:40
10:40-11:00  Beyond Statins: The future is here

ד"ר רפי ביצור, מרכז הליפידים ע"ש שטרסבורגר, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר            

אפשרויות הטיפול המתקדמות ב-COPD ואסטמה 11:00-11:20
ד"ר אמנון אריאל, יו"ר האיגוד הישראלי לרפואת ריאות, מנהל יחידת ריאות, מרכז רפואי העמק, עפולה             

זיהום כרוני בנגיף הפטיטיס C - משלב איתור המטופל ועד הכחדת הנגיף  11:20-11:40
פרופ' זיו בן ארי, מנהלת המרכז למחלות כבד, מרכז רפואי שיבא, תל השומר

נוגדי קרישה חדשים - אתגרים מתמשכים בהטמעת טכנולוגיה חדשה 11:40-12:00
פרופ' שמואל פוקס, קרדיולוג, מנהל מחלקה פנימת ב', בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה                   

פריצת דרך בסוכרת!  12:00-12:20
ד"ר רוברטו איינבינדר, מומחה לרפואת משפחה, מנהל רפואי מנהלת מור"ל        

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:20-12:40
מוטציות בגן ל-EGFR בקרב חולי סרטן ריאה - מנגנוני עמידות וטיפולים חדשים 12:40-13:00

ד“ר עבד אגבריה, מנהל היחידה האונקולוגית, מרכז רפואי בני ציון, חיפה

13:00-13:20  NET חידושים בנושא
ד"ר טליה גולן,  מנהלת רפואית, מחקרים קלינים פאזה ראשונה, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר                            

13:20-13:50MRI טיפול ברעד בעזרת אולטראסאונד מונחה
ד“ר אילנה שלזינגר, מנהלת המכון להפרעות תנועה ופרקינסון, מחלקה נוירולוגית, הקריה הרפואית לבריאות האדם, רמב“ם, חיפה      

קדחת ים תיכונית – FMF – לקראת אופק חדש 13:50-14:10
ד"ר גיל אמריליו, מומחה ברפואת ילדים וראומטולוגית ילדים, היחידה לראומטולוגית ילדים,

מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל, פתח תקוה             

טיפולים חדשים בדלקת מפרקים פסוריאטית ודלקת מפרקים מקשחת 14:10-14:30
פרופ' אורי אלקיים, מנהלת המכון הראומטולוגי, מרכז רפואי ת"א ויו"ר האגוד הישראלי לריאומטולוגיה

 סיום וארוחת צהריים14:30-15:15

התכנסות ורישום08:30-09:00

09:00-09:10
 

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

תרופות שב"ן מצילות חיים כן או לא? אם כן באיזה מתכונת/מימון? מה לגבי האוכלוסיות שאין להם 09:10-10:10
ביטוחים/ לא יכולות להרשות לעצמם ביטוחים משלימים?

TheMarker מנחה: רוני לינדר גנץ, כתבת הבריאות של
פרופ' מוטי רביד, מנהל ביה"ח מרכז רפואי מעיני הישועה, בני ברק

ד"ר מורדי רבינוביץ', מומחה market access וכלכלת תרופות, מ.ר. סל לבריאות בע"מ
טל מורגנשטיין, מנהלת אגף להערכת טכנולוגיות בסל הבריאות, משרד הבריאות

שמוליק בן יעקב, יו"ר האגודה לזכויות החולה בישראל
עו"ד עדי  ניב-יגודה, מומחה למשפט רפואי, מרצה בבית הספר לרפואה באוניברסיטת ת”א 

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:10-10:40

Beyond Statins: The future is here  |  בחסות: סאנופי10:40-11:00
ד"ר רפי ביצור, מרכז הליפידים ע"ש שטרסבורגר, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר            

11:00-11:20BI :ואסטמה  |  בחסות COPD-אפשרויות הטיפול המתקדמות ב
ד"ר אמנון אריאל, יו"ר האיגוד הישראלי לרפואת ריאות, מנהל יחידת ריאות, מרכז רפואי העמק, עפולה             

11:20-11:40BMS :משלב איתור המטופל ועד הכחדת הנגיף  |  בחסות - C זיהום כרוני בנגיף הפטיטיס
פרופ' זיו בן ארי, מנהלת המרכז למחלות כבד, מרכז רפואי שיבא, תל השומר

נוגדי קרישה חדשים - אתגרים מתמשכים בהטמעת טכנולוגיה חדשה  |   בחסות: פייזר11:40-12:00
פרופ' שמואל פוקס, קרדיולוג, מנהל מחלקה פנימת ב', בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה                   

12:00-12:20BI :פריצת דרך בסוכרת!   |  בחסות
ד"ר רוברטו איינבינדר, מומחה לרפואת משפחה,מנהל רפואי מנהלת מור"ל        

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:20-12:40

מוטציות בגן ל-EGFR בקרב חולי סרטן ריאה - מנגנוני עמידות וטיפולים חדשים   |    בחסות: אסטרה זניקה12:40-13:00
ד“ר עבד אגבריה, מנהל היחידה האונקולוגית, מרכז רפואי בני ציון, חיפה

חידושים בנושא NET  |   בחסות: נוברטיס אונקולוגיה13:00-13:20
ד"ר טליה גולן, מנהלת רפואית, מחקרים קלינים פאזה ראשונה                                  

13:20-13:50TBA

קדחת ים תיכונית – FMF – לקראת אופק חדש  |  בחסות: נוברטיס13:50-14:10
ד"ר גיל אמריליו, מומחה ברפואת ילדים וראומטולוגית ילדים, היחידה לראומטולוגית ילדים,

מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל, פתח תקוה             

טיפולים חדשים בדלקת מפרקים פסוריאטית ודלקת מפרקים מקשחת  |  בחסות: נוברטיס14:10-14:30
פרופ' אורי אלקיים, מנהלת המכון הראומטולוגי, מרכז רפואי ת"א ויו"ר האגוד הישראלי לריאומטולוגיה

בחסות


