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ייזום והפקה

Bio2012

דמי רישום:
� רישום מוקדם עד ה-9.09.12: 80 ש“ח

� רישום מה-10.09.12 וביום הוועידה: 200 ש“ח 
* המחיר כולל מע"מ וארוחת צהריים

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

התכנסות ורישום08:30-09:00

ברכת יו“ר הכנס09:00-09:20
ד“ר שמואל קלנג, מנהל המחלקה לפרמקולוגיה ומנהל המחלקה לרוקחות, שירותי בריאות כללית                                                                                    

מליאת בוקר
יו“ר: פרופ‘ אמנון הופמן, יו“ר החוג לרוקחות קלינית, ביה“ס לרוקחות הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית, ירושלים

רגולציה של תרופות ביולוגיות דומות במדינת ישראל ובעולם09:20-09:45
גיא גורצקי, מנכ“ל פארמה ישראל

 עדכונים ופריצות דרך בטיפול בסרטן שד - עידן הטיפולים הביולוגים   |   בחסות: רוש09:45-10:10
ד“ר אלה עברון, מנהלת שירות סרטן השד, המרכז הרפואי אסף הרופא, צריפין

מגמות עכשוויות ועתידיות בטיפול באינסולין בזאלי   |   בחסות: נובו נורדיסק10:10-10:35
 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

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:35-11:05

מושב 1
יו“ר: מגר‘ יעקב כץ, רוקח מחוזי, מחוז מרכז, משרד הבריאות

 תרופות ביולוגיות במחלות עיניים11:05-11:25
TBA

מעכבי אנגיוגנזה חדשניים בסרטן מעי גס גרורתי   |   בחסות: סאנופי ישראל11:25-11:45
ד“ר עינת שחם שמואלי, מנהלת השירות לגידולי מערכת העיכול, המרכז הרפואי ת“א

שימוש בתרופות ביולוגיות במחלה דלקתית של המעיים11:45-12:05
ד“ר מתתיהו וטרמן, רופא בכיר, מכון גסטרואנטרולוגיה, רמב“ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה

רפואה מותאמת אישית בסרטן מעי גס גרורתי - התרופות הביולוגיות   |   בחסות: מרק סרונו12:05-12:25
ד“ר אלכסנדר בני, מרכז תחום גידולי מערכת העיכול, מכון אונקולוגי, רמב“ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:25-12:45

מושב 2 
יו”ר: מגר‘ ציפי גרינוולד, מנהלת בית המרקחת, המרכז הרפואי רבין, פתח תקוה

שימוש בתרופות ביולוגיות במחלות ריאומטולוגיות במבוגרים12:45-13:05
פרופ‘ מיכאל אהרנפלד, ריאומטולוג בכיר, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

 טיפול בתרופות ביולוגיות בדלקת פרקים בילדים13:05-13:25
פרופ‘ ריבה בריק, מנהלת מחלקת ילדים ב', ביה“ח לילדים מאייר, רמב“ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה

עדכונים וחידושים בטיפול במחלת הגושה   |   בחסות: מדיסון13:25-13:45
פרופ‘ ארי זימרן, מנהל יחידת גושה, המרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים

 אימונוביולוגים לפסוריארזיס13:45-14:05
ד“ר לב פבלובסקי, אחראי על מרפאת פוטוטרפיה ופסוריאזיס, בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה

ארוחת צהריים14:05-15:00

הכנס השנתי ה-2

לתרופות ביולוגיות
עידן חדש בטיפולים רפואיים

12 בספטמבר 2012 | מלון דניאל הרצליה

בחסות:


