
הוועידה ה-16
לתרופות, התוויות וטכנולוגיות ברפואה

5.7.2017 | מלון דניאל הרצליה

ההשתתפות בכנס הינה ללא עלות ומיועדת לבכירי משרד הבריאות, נציגי הנהלה בי"ח, מנהלים בכל 
קופות החולים, רופאים בכירים, מנהלי מרפאות, מנהלי מחלקות, פנימאים, רופאי משפחה, רוקחים

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

בחסות

התכנסות ורישום08:30-09:00
09:00-09:10

 
דברי פתיחה 

יו"ר הכנס: ד"ר יואב קידר, ראש מדור אישורי תרופות וטכנולוגיות, חטיבת הקהילה, מאוחדת

פאנל: וועדת חריגים בקופות האם יש מקום למעבר לוועדה ארצית?09:10-09:50
מנחה: ד"ר יואב קידר, ראש מדור אישורי תרופות וטכנולוגיות, חטיבת הקהילה, מאוחדת

 עו"ד גלעד רוגל, ראש הצוות המשפטי, עמותת קרן דולב לצדק רפואי
ד”ר יוסף לומניצקי, הרוקח הראשי ומנהל מערך הרוקחות והפרמקולוגיה, מכבי שירותי בריאות

רויטל טופר, סמנכ”ל לפיקוח על קופות חולים ושירותי בריאות נוספים, משרד הבריאות 
ד”ר נתן לדרמן, מנהל רפואי, חטיבת המוסדות, מאוחדת

הפסקת קפה וביקור בתערוכה09:50-10:20
טיפול חדש בניורבלסטומה  |  בחסות: מדיסון  10:20-10:40

ד"ר שפרה אש, יו"ר האיגוד להמטולוגיה ואונקולוגיה ילדים בישראל, מנהלת יחידת אשפוז יום,
מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל, פתח תקוה       

האם נכון להתנות מתן תרופות לגמילה מעישון בהשתתפות בסדנה?  |  בחסות: פייזר  10:40-11:00
 ד”ר רחל דהן, יושבת ראש החברה הרפואית למניעה ולגמילה מעישון, מומחית ברפואת משפחה,

מנהלת מינהלת קריות מחוז חיפה וג”מ כללית

11:00-11:20  MSD :בחסות  |  )MSI-H( עידן חדש בטיפול בסרטן - טיפול על פי מאפיינים גנטיים
פרופ’ גל מרקל, מדען ראשי, מכון אלה למבלבאום לאימונו-אונקולוגיה, המרכז הרפואי ע”ש שיבא, תל השומר

אינסולין בזאלי - מהמחקר הקליני לעולם האמיתי  |  בחסות: סאנופי 11:20-11:40
ד”ר מיכאל ויינפאס, רופא סוכרת, מכון הסוכרת, מכבי השלום

מטרות )endpoints( מחקר במחקרים קליניים בסרטן שד גרורתי מסוג ER+  |  בחסות: פייזר  11:40-12:10
ד"ר שני פאלוך-שמעון, מנהלת השירות לסרטן שד בצעירות, המכון לסרטן השד, מערך האונקולוגי,

המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר             
הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:10-12:30
חידושים בטיפול בהיפרכולסטרולמיה – PRALUENT PCSK9 Inhibitor  |  בחסות: סאנופי12:30-12:50

פרופ' אבישי אליס, מנהל מחלקה פנימית ג', בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה

שינוי הפרדיגמה הטיפולית בסרטן שלפוחית שתן  |  בחסות: אסטרה זניקה  12:50-13:10
ד"ר דניאל קייזמן, מנהל היחידה לגידולי דרכי השתן, מערך אונקולוגי, מרכז רפואי מאיר

חידושים בטיפול באי ספיקת לב סיסטולית לפי ההנחיות העדכניות  |  בחסות: נוברטיס13:10-13:30
ד”ר אבישי גרופר, קרדיולוג בכיר, המכון לאי ספיקת לב, המרכז הרפואי ע”ש שיבא, תל השומר

Rare mutations in NSCLC- treatment options  |  בחסות: אסטרה זניקה  13:30-13:50
 ד"ר יאיר בר, סגן מנהל המערך האונקולוגי המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר,

יו"ר חוג סרטן הריאה באיגוד האונקולוגי הישראלי

חידושים בגישה לטיפול ב-ITP  |  בחסות: מדיסון 13:50-14:10
פרופ' דוד ורון, יועץ קרישה, המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי ובית חולים אסותא                  

ארוחת צהרים וסיום14:10-15:00


