
הוועידה ה-15
לתרופות, התוויות וטכנולוגיות ברפואה

22.3.2017 | 08:30-15:00 | מלון דניאל הרצליה

לפרטים והרשמה | טל'. 03-7650504

ההשתתפות בכנס בהרשמה מראש הינה ללא עלות ומיועדת לרופאים
מכל קופ״ח, בתי החולים, רוקחים ואנשי משרד הבריאות. מספר המקומות מוגבל

דמי הרשמה לחברות:
� רישום מוקדם עד ה-20.3.17: 600 ש“ח + מע״מ

� רישום מה-21.3.17 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: ד"ר רקפת בכרך, מומחית ברפואת המשפחה, הנהלה רפואית מחוז שו“ש, שרותי בריאות כללית
פאנל: טכנולוגיות וחדשנות בבתי חולים בישראל09:10-10:00

מנחה: רחל ארזי, מנכ"ל תאוגוניה - הנגשה מוקדמת ושתופי פעולה בעולם הבריאות
משתתפים: פרופ' יונתן הלוי, מנכ"ל המרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים

ד"ר ארנה טל, סגנית מנהל, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין, מנהלת המרכז להערכת טכנולוגיות בבתי חולים,
מנהלת תחום חיזוי טכנולוגי במכון גרטנר לאפידמיולוגיה ומדיניות בריאות

ד"ר סימונה זרסקי, ראש תחום טכנולוגיות בתי חולים, משרד הבריאות
ד"ר איריס לייטרסדורף, מומחית ברפואה פנימית, מומחית במינהל רפואי,

מנהלת המחלקה לבקרה על קופות החולים, משרד הבריאות
הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:00-10:30
גמילה מעישון בקרב הסובלים מתחלואה נפשית10:30-10:50

ד"ר שמואל הס, מומחה בפסיכיאטריה, מרכז לבריאות הנפש גהה, פתח תקוה,
הפקולטה לרפואה ע“ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב 

פריצות דרך בסוכרת 10:50-11:10
ד“ר אביטל נחמיאס, אנדוקרינולוגית, מכבי שירותי בריאות

אינסולין בזאלי - מהמחקר הקליני לעולם האמיתי 11:10-11:30
ד"ר נחלה עפיף, מומחה ברפואה פנימית אנדוקרינולוגיה וסוכרת, מכבי שירותי בריאות

והקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם, חיפה   
מניעת שבץ: המדריך ליום-יום 11:30-11:50

ד"ר טמיר בנטל, מנהל מכון הלב, מרפאת דגני חדרה, שירותי בריאות כללית          
הפסקת קפה וביקור בתערוכה11:50-12:10
12:10-12:30 HIV-רפואת הקהילה נרתמת למאבק ב

ד"ר איציק לוי, מנהל יחידת האיידס ומחלות המועברות במגע מיני, המרכז הרפואי ע"ש שיבא              
חידושים בטיפול בהיפרכולסטרולמיה 12:30-12:50

ד"ר אביב מגר, קרדיולוג בכיר ומנהל שרות ליפידים, המערך הקרדיולוגי, מרכז רפואי, בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה
12:50-13:10TBA
סקירה על ביוסימילאר13:10-13:30

ד"ר אייל שוורצברג, מנהל אגף הרוקחות, משרד הבריאות
טראמפ – ממשלות מול חברות תרופות – האם עידן חדש בפתח?13:30-14:15

מנחה: ד"ר אייל שוורצברג, מנהל אגף הרוקחות, משרד הבריאות
משתתפים: לארי אידלסון, מנכ״ל נובו נורדיסק ישראל

עמיר לונדון, מנכ"ל קמהדע
עו"ד זוהר יהלום, שותף; ראש תחום רגולציה של טכנולוגיות בריאות ומדעי החיים, הרצוג פוקס נאמן עורכי דין

עו"ד יואל ליפשיץ, מנכ"ל לביא מדטק, לשעבר סמנכ”ל פיקוח על קופות החולים במשרד הבריאות
פרופ' משה לשנו, אוניברסיטת תל-אביב והמרכז הרפואי ת“א ע“ש סוראסקי 

ארוחת צהריים וסיום14:15-15:00

התכנסות ורישום08:30-09:00
09:00-09:10

 
דברי פתיחה 

יו"ר הכנס: ד"ר רקפת בכרך, מומחית ברפואת המשפחה, הנהלה רפואית מחוז שו“ש, שרותי בריאות כללית
פאנל: טכנולוגיות וחדשנות בבתי חולים בישראל09:10-10:00

מנחה: רחל ארזי, מנכ"ל תאוגוניה - הנגשה מוקדמת ושתופי פעולה בעולם הבריאות
משתתפים: פרופ' יונתן הלוי, מנכ"ל המרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים

ד"ר ארנה טל, סגנית מנהל, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין, מנהלת המרכז להערכת טכנולוגיות בבתי חולים,
מנהלת תחום חיזוי טכנולוגי במכון גרטנר לאפידמיולוגיה ומדיניות בריאות

ד"ר סימונה זרסקי, ראש תחום טכנולוגיות בתי חולים, משרד הבריאות
ד"ר איריס לייטרסדורף, מומחית ברפואה פנימית, מומחית במינהל רפואי,

מנהלת המחלקה לבקרה על קופות החולים, משרד הבריאות
הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:00-10:30
גמילה מעישון לחולים עם מחלות נפשיות  |  בחסות: פייזר10:30-10:50

ד"ר שמואל הס, מומחה בפסיכיאטריה, המרכז לבריאות הנפש גהה, פתח תקוה,
הפקולטה לרפואה ע“ש סאקלר, אוניברסיטת תל-אביב        

10:50-11:10BI :פריצות דרך בסוכרת  |  בחסות
ד”ר אביטל נחמיאס, אנדוקרינולוגית, מכבי שירותי בריאות

אינסולין בזאלי - מהמחקר הקליני לעולם האמיתי  |  בחסות: סאנופי11:10-11:30
ד"ר נחלה עפיף, מומחה ברפואה פנימית אנדוקרינולוגיה וסוכרת, מכבי  שירותי בריאות

והקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם, חיפה   
מניעת שבץ : המדריך ליום-יום  |  בחסות: פייזר11:30-11:50

ד"ר טמיר בנטל, מנהל מכון הלב,  מרפאת דגני חדרה, שירותי בריאות כללית          
הפסקת קפה וביקור בתערוכה11:50-12:10
12:10-12:30GSK :בחסות  |  HIV-רפואת הקהילה נרתמת למאבק ב

ד"ר איציק לוי, מנהל יחידת האיידס ומחלות המועברות במגע מיני, המרכז הרפואי ע"ש שיבא              
חידושים בטיפול בהיפרכולסטרולמיה  |  בחסות: מדיסון12:30-12:50

ד"ר אביב מגר, קרדיולוג בכיר ומנהל שרות ליפידים, המערך הקרדיולוגי, מרכז רפואי,
בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה

12:50-13:10TBA
סקירה על ביוסימילאר13:10-13:30

ד"ר אייל שוורצברג, מנהל אגף הרוקחות, משרד הבריאות
טראמפ – ממשלות מול חברות תרופות – האם עידן חדש בפתח?13:30-14:15

מנחה: ד"ר אייל שוורצברג, מנהל אגף הרוקחות, משרד הבריאות
משתתפים: לארי אידלסון, מנכ״ל נובו נורדיסק ישראל

BMS ד"ר דני כץ, מנכ"ל
עמיר לונדון, מנכ"ל קמהדע

עו"ד זוהר יהלום, שותף; ראש תחום רגולציה של טכנולוגיות בריאות ומדעי החיים, הרצוג פוקס נאמן עורכי דין
עו"ד יואל ליפשיץ, מנכ"ל לביא מדטק, לשעבר סמנכ”ל פיקוח על קופות החולים במשרד הבריאות

פרופ' משה לשנו, אוניברסיטת תל-אביב והמרכז הרפואי ת“א ע“ש סוראסקי 
בחסותארוחת צהרים וסיום14:15-15:00


