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לפרטים והרשמה: 03-7650504 

ההשתתפות בכנס הינה ללא עלות  ומיועדת לרוקחים מכל קופות החולים, 
בתי החולים ובתי מרקחת פרטיים. מספר המקומות מוגבל

התכנסות ורישום08:30-09:00
ברכת יו"ר הכנס09:00-09:10

ד"ר סלים חדאד, מנהל שירותי רוקחות, הקריה הרפואית רמב“ם, חיפה

מליאת בוקר
יו"ר: ד"ר סלים חדאד, מנהל שירותי רוקחות, הקריה הרפואית רמב“ם, חיפה

יעוץ תרופתי לרוקחים09:10-09:40
ד“ר איל שורצברג, מנהל אגף הרוקחות, משרד הבריאות. מרצה בכיר, בית ספר לרוקחות, אונ׳ בן גוריון  

09:40-10:00 HIV-90/90/90 - הטיפול המודרני ב
ד“ר איציק לוי, מנהל יחידת האיידס ומחלות מין, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

10:00-10:30The NIOSH draft Universal protocol for performance testing of closed system drug-trans-
fer devices (CSTD’s) used in compounding and administration of hazardous drugs  
Dr. Alan Wilkinson, Senior Lecturer - University of Derby, England
Director and Co-founder of Biopharma Stability Testing Laboratory Ltd.

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:30-11:00
מושב 1 

יו“ר: ד“ר צחי קציר, מנהל מחלקה לשימוש מושכל במשאבים, חטיבת הבריאות, מכבי שרותי בריאות
ARNI - מנגנון חדש לטיפול באי-ספיקת לב11:00-11:20

ד“ר אורן פיין, יועץ מדעי, נוברטיס
רגולציה ואמות מידה למתן שירות רפואה דיגיטלית וטכנולוגיות דיגיטליות11:20-11:50

ד"ר איריס לייטרסדורף, יו“ר הוועדה לקביעת אמות המידה להפעלת שירותי בריאות מרחוק,
מנהלת המחלקה לבקרה על קופות החולים, מנהל הרפואה, משרד הבריאות

אינסולין בזאלי - מהמחקר הקליני לעולם האמיתי11:50-12:10
פרופ‘ הילה קנובלר, מנהלת המכון לסוכרת, אנדוקרינולוגיה ומחלות מטבוליות, המרכז הרפואי קפלן, רחובות

צומת הדרכים אחרי אינסולין בזאלי 12:10-12:30
ד“ר אנג‘לינה דובינסקי, מומחית סוכרת, שירותי בריאות כללית וקופ“ח לאומית

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:30-12:50
מליאת צהריים

יו"ר: מגר' דוד פפו, יו“ר הסתדרות רוקחי בתי המרקחת הפרטיים
איך לשפר היענות לתרופות נשאפות?    12:50-13:10

ד“ר ורדית קלמרו, רוקחת קלינית, “דוקטור לתרופות“
קוניוגטים נוגדן-תרופה בטיפולי סרטן: ביות ופרספקטיבות לעתיד13:10-13:30

ד"ר אלכסנדר טבנצ’יק, לשעבר אחראי הכנת תרופות ציטוטוקסיות, הדסה
גישות חדשניות למחלת העין יבשה 13:30-13:50

פרופ' אירית ברקת, רופאה בכירה, מכון עיניים ע“ש גולדשלגר,
המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר ואוניברסיטת ת“א

היבטים שונים בפשיעה הפרמצבטית שבאו לידי ביטוי בשנת 13:50-14:102016
ד“ר רוני ברקוביץ‘, סגן ראש אגף אכיפה ופיקוח, משרד הבריאות

ארוחת צהריים14:10

בחסות


