
יזום 
והפקה

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

הכנס הינו ללא עלות לנציגי מערכת הבריאות, מנהלים  ונציגי קופות החולים, מנהלים ונציגי 
בתי החולים, רופאים, מנהלי סיעוד. ההשתתפות בכנס מחייבת רישום מוקדם מראש.

 The MEDICAL כנס

לסל התרופות2017
התכנסות כיבוד ורישום08:00-08:45
08:45-09:00

 
דברי פתיחה

יו"ר הכנס: ד“ר צחי קציר, מנהל המחלקה לשימוש מושכל במשאבים חטיבת הבריאות, מכבי שירותי בריאות
וסגן יו“ר ארגון הרוקחות בישראל

פאנל: התמודדות עם המחירים המאמירים של תרופות09:00-09:45
מנחה: ד"ר יוסף לומניצקי, הרוקח הראשי ומנהל מערך הרוקחות והפרמקולוגיה, מכבי שירותי בריאות

משתתפים: ד"ר יצחק ברלוביץ', מנהל המרכז הרפואי ע"ש וולפסון, חולון
                   ד"ר נתן לדרמן, מומחה במחלות פנימיות ומומחה במחלות כבד ודרכי העיכול, מנהל רפואי מית'ר,

                   האגף לרפואה שניונית, חטיבת הרפואה, מאוחדת
                   מגר' רבקה שובל, לשעבר מנהלת אגף הרוקחות, ה.מ. הדסה

                   חיליק אבקסיס, מנהל קשרי מסחר, טבע
                   ד”ר שגב שני, סמנכ”ל רגולציה וציות, ניאופרם בע”מ, מרצה נלווה, המחלקה לניהול מערכות בריאות, אונ׳ בן גוריון

09:45-10:00  Is the adding-on to improve diabetes care the only option?
ד"ר ג'ואל זינגר, מנהלת שירות סוכרת, מכון אנדוקריני, מרכז רפואי רבין, קמפוס בלינסון, פתח תקוה.

ראש תחום סוכרת, מחוז מרכז, שירותי בריאות כללית ויושבת ראש ארגון אלומה לחינוך טיפולי                

הטיפול בתרומבואמבוליזם ורידי: אתגרים והזדמנויות10:00-10:15
ד"ר אשר וינדר, מנהל מחלקה המטולוגית, המרכז הרפואי ע"ש וולפסון, חולון                               

10:15-10:30  Targeted Therapy in Melanoma
פרופ' גל מרקל, מדען ראשי, מכון אלה למבלבאום למנלומה, תל השומר

אימונותרפיה בסרטן ריאה גרורתי - עדכונים 10:30-10:45
פרופ' ניר פלד, מנהל יחידת סרטן הריאה והמרכז לרפואה מותאמת אישית, מרכז דוידוף לסרטן                           

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:45-11:15
11:15-11:30 )PAH( חידושים בטיפול ביתר לחץ דם ריאתי עורקי

פרופ' מרדכי קרמר, בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה                     
פריצת דרך בטיפול באי ספיקת לב 11:30-11:45

ד"ר ישראל גוטסמן, המרכז לאי ספיקת לב, מערך הלב, מרכז רפואי הדסה, ירושלים
פריצת דרך בסוכרת!  11:45-12:00

ד"ר ליאת ברזילי-יוסף, מומחית ברפואה פנימית, אנדוקרינולוגיה וסוכרת, שירותי בריאות כללית מחוז שרון שומרון,
מכון אנדוקריני, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא

12:00-12:15 New clinical data on BCL2 inhibitor
ד"ר תמר תדמור, מנהלת המכון ההמטולוגי ובנק הדם, מרכז רפואי בני ציון, חיפה 

טיפולים פורצי דרך בסיסטיק פיברוזיס12:15-12:30
פרופ’ חנה בלאו, מנהלת מכון ריאות, ומרכז גראוב ל-CF, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל, פתח תקוה

הטיפול בקדחת ים תיכונית משפחתית בעידן הביולוגי12:30-12:45
פרופ' מרב לידר, מנהלת היחידה הריאומטולוגית, המרכז הרפואי ע”ש שיבא, תל השומר         

12:45-13:00 Novel treatment for severe eosinofilic asthma
פרופ’ יוחאי אדיר, מנהל מכון ריאות, מרכז רפואי כרמל, חיפה

הפסקת קפה וביקור בתערוכה13:00-13:20
13:20-13:35 A new medication for an old disease – negating the IL-17 pathway in spondyloarthopathies

פרופ’ הווארד עמיטל, מומחה לרפואה פנימית וריאומטולוגיה, מנהל מחלקה פנימית ב’, 
הרפואי ע”ש שיבא, תל השומר  וראש החוג לרפואה פנימית הפקולטה ע”ש סקלר אוניברסיטת תל-אביב

הגישה הטיפולית לחולי מיאלומה 2016  13:35-13:50
ד"ר עירית אביבי, מנהלת המערך ההמטולוגי, המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי 

פאנל: חדשנות בכל מחיר?13:50-14:30
Theogony מנחה: רחל ארזי, מנכ“ל

משתתפים: פרופ' אבי פורת, רופא ראשי, מכבי שירותי בריאות
                   עו"ד ד"ר עפרה גולן, מרכזת ועדת האתיקה, מכבי שירותי בריאות

                   גב’ פנינה רוזנצוייג, מנכ”ל עמותת נאמן, נפגעי אירוע מוחי
                   ד”ר יואב קידר, ראש מדור אישורי תרופות וטכנולוגיות, חטיבת הקהילה, מאוחדת

                   פרופ’ אורנשטיין אריה, מנהל המרכז לטכנולוגיות מתקדמות, המרכז הרפואי ע”ש שיבא, תל השומר
ארוחת צהריים14:40-15:00

13.09.16
מלון דיוויד 

אינטרקונטיננטל, ת“א

עלות לנציגי חברות תרופות:
� לנרשמים עד ה-8.9 – 650 ₪ + מע“מ

� לנרשמים מה-9.9 וביום הכנס - 750 ₪ + מע“מ
* ההשתתפות בכנס כוללת ארוחת צהרים והפסקות קפה וכיבוד

בחסות


