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ייזום 
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לפרטים והרשמה | טל'. 03-7650504

ההשתתפות בכנס הינה ללא עלות ומיועדת לרופאים
מכל קופ״ח, בתי החולים, רוקחים, אנשי משרד הבריאות

דמי הרשמה לחברות:
� רישום מוקדם עד ה-14.11.2016: 600 ש“ח + מע״מ

� רישום מה-15.11.16 וביום הוועידה: 700 ש“ח + מע״מ
* המחיר כולל ארוחת צהריים

התכנסות ורישום08:30-09:00
09:00-09:10

 
דברי פתיחה

יו"ר הכנס: פרופ' יעקב הרט, נשיא איגוד מנהלי בתי החולים, יו’ר ועדת הלסינקי, קהילה שירותי בריאות כללית. דיקאן 
ביה”ס לניהול מערכות בריאות, מכללה אקדמית נתניה

השפעת הטכנולוגיה והאינטרנט על רפואת הקהילה09:10-09:50
מנחה: פרופ' אבי פורת, רופא ראשי, מכבי שירותי בריאות

משתתפים: ד"ר שמואל גבעון, מומחה ברפואת המשפחה ובריאות הציבור
                   ד"ר אסתי סייג, סמנכ”לית מערכות מידע ותפעול, המרכז הרפואי ת”א ע”ש סוראסקי

                   פרופ' אבנר כהן, מנהל מרכז בריאות הילד, שירותי בריאות כללית, פ”ת

הפסקת קפה וביקור בתערוכה09:50-10:20

10:20-10:40  PCSK9 חידושים בטיפול בהיפרכולסטרולמיה – מעכבי
פרופ' שמואל פוקס, מומחה לקרדיולוגיה וצינתורי לב, מנהל פנימית ב’, בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה    

10:40-11:00 COPD-איפה אנחנו )רופאי המשפחה( – יכולים להשפיע על הטיפול ב
ד"ר יוחאי אדיר, מנהל מכון ריאות, מרכז רפואי כרמל, חיפה

חידושים בטיפול במחלת האסטמה - אתגרים ופתרונות  11:00-11:20
פרופ' אורן פרוכטר, מנהל מחלקת ריאות המרכז הרפואי ע"ש וולפסון, חולון ואוניברסיטת תל אביב          

11:20-11:40  Hepatitis C treatment: Never too early, but sometimes too late
ד”ר הלנה קצמן, מנהלת שירות לטיפול במושתלי כבד, מכון גסטרו, המרכז הרפואי ת”א ע”ש סוראסקי        

הפסקת קפה וביקור בתערוכה11:40-12:00
עדכונים בתלסמיה12:00-12:20

ד"ר עידית פזגל, המטולוגית, רופאה בכירה, מרכז לטיפול כוללני לתלסמיה, בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה       
12:20-12:40 Personalized medicine in Lung Cancer

ד"ר ארנולדו סיחון, סגן מנהל בכיר, מכון אונקולוגי, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין
טיפולים מתקדמים באי ספיקת לב12:40-13:00

פרופ’ אילן גולדנברג, מנהל המחלקה הקרדיולוגית במרכז הרפואי ע”ש שיבא, תל השומר
ומנהל העמותה הישראלית למחקרי לב וכלי דם

מושב אבחון וטיפול יתר ברפואה היום
13:00-13:15

 
סקירת הנושא     

ד"ר ריטה רחמני, יועצת ברפואה פנימית וחינוך רפואי
מהו היקף האבחון וטפול היתר ברפואה - האם ניתן למנוע?13:15-13:35

ד"ר רמי טמיר, מנהל משותף - חברת פארמה קווסט, מחקרי שוק וסקרים ברפואה   
פאנל13:35-14:10

מנחה: פרופ' מאיר להב, המכון ההמטולוגי, מרכז דוידוף לסרטן, יו"ר ועדת הלסינקי, בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין, 
פתח תקוה, משנה קליני לדיקאן, הפקולטה לרפואה אוניברסיטת תל אביב

משתתפים: פרופ' אמנון להד, ראש החוג לרפואת משפחה, ביה"ס לבריאות הציבור, האוניברסיטה העברית. מנהל 
המחלקה לרפואת המשפחה, שירותי בריאות כללית, מחוז ירושלים  ויו"ר המועצה הלאומית לבריאות הקהילה 

ד"ר שמואל גבעון, מומחה ברפואת המשפחה ובריאות הציבור
ד"ר גרשון פינק, מנהל המכון למחקרים קליניים, מרכז רפואי קפלן, רחובות

ד"ר ריטה רחמני, יועצת ברפואה פנימית וחינוך רפואי
ד"ר רמי טמיר, מנהל משותף - חברת פארמה קווסט, מחקרי שוק וסקרים ברפואה                                                                       

ארוחת צהרים וסיום14:10-14:30

בחסות


