
מזכירות 
הכנס

דמי רישום:
רישום מוקדם עד ה-3.9.2016: 80 ש“ח 

רישום מה-4.9.16 וביום הוועידה: 140 ש“ח
* המחיר כולל מע“מ וארוחת צהריים

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

הכנס השנתי השלישי
5.9.2016 | דיוויד אינטרקונטיננטל ת“אלהיענות ודבקות בטיפול

מיזם
  עוצמה

התכנסות ורישום08:30-09:00
ברכות ודברי פתיחה09:00-09:20

פרופ' איתמר רז,  יו”ר מיזם עוצמה, 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 - תמצית פעילות בקופות החולים
פרויקטים ופיילוטים לקידום היענות ודבקות בטיפול- שירותי בריאות כללית09:20-09:40

פרופ' מרגלית גולדפרכט, מנהלת המחלקה לקידום האיכות חטיבת הקהילה, שירותי בריאות כללית, יו”ר צוות היגוי של התוכנית “סוכרת בקהילה”

פרויקטים ופיילוטים לקידום היענות ודבקות בטיפול - מכבי שירותי בריאות09:40-10:00
פרופ’ נחמן אש, ראש חטיבת הבריאות, מכבי שרותי בריאות

פרויקטים ופיילוטים לקידום היענות ודבקות בטיפול - קופת חולים מאוחדת10:00-10:20
בושרה יונס, אחות מומחית קלינית לסוכרת, אחות סוכרת מחוזית, מחוז צפון מאוחדת

פרויקטים ופיילוטים לקידום היענות ודבקות בטיפול- לאומית שירותי בריאות10:20-10:40
ד"ר יבגני מרזון, מנהל המחלקה לרפואת מנוהלת, חטיבת הרפואה, הנהלה ראשית, לאומית שירותי בריאות

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:40-11:10

מושב 2 - מיזמים מהנעשה בשטח
פעילות משרד הבריאות לקידום היענות לטיפול - מה נשתנה?11:10-11:30

ד"ר איל שורצברג, מנהל אגף הרוקחות, משרד הבריאות. מרצה בכיר, בית ספר לרוקחות, אוניברסיטת בן גוריון

העצמת הצוות המטפל בשיתוף מיזם עוצמה - לאומית שירותי בריאות 11:30-11:45
מרים שפיגלמן, אחות מומחית קלינית בסוכרת, אחראית תחום מחלות כרוניות ובריאטריה, מחוז מרכז, לאומית שירותי בריאות

סדנת העצמה אישית למניעת סוכרת בתוכנית “נחמי”, מיזם עוצמה11:45-12:00
סחר פרח, מתאמת פעילות, תוכנית נחמי למניעת סוכרת, מיזם עוצמה

עדויות מהעולם האמיתי12:00-12:20
עומרי שור, מדיסייף

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:20-12:40

מושב 3                             
המרשם השיווקי12:40-13:20

אבי זיתן, מומחה לשיווק ואסטרטגיה

טכנולוגיות דיגיטליות והיענות לטיפול13:20-13:40
אורי גורן, מנהל חוייה דיגיטלית, מוצרי ברנד פארמה, טבע ישראל

מקומן של רשתות חברתיות בשיפור היענות לטיפול13:40-13:50
שלומית כהן אשכנזי, מנהלת פיתוח עסקי, “כמוני”, מכון גרטנר לאפידימיולוגיה ומדיניות בריאות

היענות ודבקות בטיפול בראי חברות התרופות13:50-14:10
ד”ר ברוך ויינרב, מנהל רפואי, BMS ישראל

סיכום הכנס14:10-14:20
פרופ' איתמר רז, יו”ר מיזם עוצמה, 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   

ארוחת צהריים14:20-15:00

בחסות


