
התכנסות ורישום08:30-09:00

ברכת יו“ר הכנס09:00-09:20
 ד“ר ניקי ליברמן, ראש אגף רפואה, חטיבת הקהילה, שרותי בריאות כללית 

מליאת בוקר
יו“ר: ד“ר ניקי ליברמן, ראש אגף רפואה, חטיבת הקהילה, שרותי בריאות כללית

09:20-09:40MSD :חיסון מונע לסרטן צוואר הרחם - 5 שנים אחרי   |   בחסות
ד“ר חנוך לבבי, מנהל מחלקת גינקואונקולוגיה, בי“ח לנשים ע“ש הלן שניידר, המרכז הרפואי רבין, פתח תקוה

בחירת תרופה לחולי הסוכרת בעולם מרובה אפשרויות   |   בחסות: נוברטיס09:40-10:00
ד“ר עופרי מוסנזון, היחידה לסוכרת, האגף הפנימי, מרכז רפואי הדסה עין כרם, ירושלים

חידושים ועדכונים במחלת ה-COPD   |   בחסות: נוברטיס10:00-10:20
ד“ר גרשון פינק, מנהל מכון ריאות, המרכז הרפואי קפלן, רחובות ויו“ר איגוד רופאי ריאות

טיפול באמצעות סוגר אוזנית שמאלית בחולים עם פרפור פרוזדורים כרוני שאינם יכולים לקבל קומדין ודומיו10:20-10:40
ד“ר רפאל רוסו, מומחה בקרדיולוגיה, מנהל השירות לטיפול בפרפור פרוזדורים, היחידה לקרדיולוגיה התערבותית, המערך הקרדיולוגי, המרכז הרפואי ת“א

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:40-11:10

מושב 1 - נושאים ברפואה פנימית                                                                      
יו“ר: ד“ר ברוך יצחק, מומחה לרפואת משפחה, שירותי בריאות כללית, מחוז חיפה

מושב 2 - אונקולוגיה                                                                                               
יו“ר: ד“ר אהרון פופובצר, מנהל מרפאת גידולי ראש-צואר, מרכז דוידוף 

לסרטן, בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה

הפרדיגמה המתהווה בסוכרת - שילוב11:10-11:30
אינקרטינים ואינסולין   |   בחסות: נובו נורדיסק

פרופ‘ אבי קרסיק, מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

 טיפול בסרטן ערמונית ממוקם - מה נכון להציע בשנת 2012
למבקשים אלטרנטיבה לניתוח רדיקלי?   |   בחסות: אמי טכנולוגיות

פרופ‘ חיים מצקין, מנהל מחלקה אורולוגית, המרכז הרפואי ת“א 

11:30-11:50BMS :בחסות   |   RA-העתיד כבר כאן - טיפולים חדשניים ב
פרופ‘ הווארד עמיטל, מומחה לרפואה פנימית וראומטולוגיה,

מנהל מחלקה פנימית ב‘, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

חשיבות וביצוע קולונוסקופיה והתמודדות
עם התנגדויות החולים   בחסות: פרינג

ד“ר פביאנה בנימינוב, מנהלת מכון גסטרו, מרפאת מומחים דגני של שירותי 
בריאות כללית, חדרה רופאה בכירה, מכון גסטרו מרכז רפואי מאיר, כ“ס

האתגר - מניעת שבץ בפרפור פרוזדורים11:50-12:10
בתחום נוגדי הקרישה 2012   |   בחסות: פייזר

פרופ‘ יוסף רוזנמן, מנהל המערך הקרדיולוגי, המרכז הרפואי ע“ש וולפסון, חולון

שימוש בפרופילים ביולוגיים של תאי גידול לצורך טיפולים 
בגידולי ראש-צוואר לא שגרתיים   |   בחסות: טבע

ד“ר אהרון פופובצר, מנהל מרפאת גידולי ראש-צואר, מרכז דוידוף לסרטן,
בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה 

האם ניתן יהיה לשפר את איכות חייהם12:10-12:30
של המטופלים באינסולין?   |   בחסות: נובו נורדיסק

ד“ר יוסי כהן, מנהל מכון הסוכרת, מחוז השפלה, מכבי שירותי בריאות

חידושים בטיפול מותאם אישית במלנומה ממאירה
ד“ר רוני שפירא-פרומר, מכון אלה לטיפול ומחקר במלנומה ובסרטן העור, 

המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר                                     

טיפולי קו שני לאוסטיאופורוזיס - מה, למי ומתי   |   בחסות: אלי לילי12:30-12:50
ד“ר ליאנה טריפטו, רופאה בכירה ביחידה לאנדוקרינולוגיה ואחראית על מרפאת 

אוסטאופורוזיס ושרות למניעת שברים, המרכז הרפואי הלל יפה, חדרה

אפיניטור בסרטן שד גרורתי                                                                                  
ד“ר נעה אפרת בן ברוך, מנהלת המכון האונקולוגי,

המרכז הרפואי קפלן, רחובות

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:50-13:10

מליאת 
צהריים

מושב 3 - טכנולוגיות חדשות                                                                              
יו“ר: ד“ר בנימין זאב סנדר, מנהל המחלקה להערכת טכנולוגיות רפואיות,

אגף טכנולוגיות רפואיות, חטיבת בתי חולים, שירותי בריאות כללית 

מושב 4 - אונקולוגיה                                                                                              
 יו“ר: ד“ר נעה אפרת בן ברוך, מנהלת המכון האונקולוגי,

המרכז הרפואי קפלן, רחובות

טיפול בהשמנת יתר חולנית בחולים שאינם יכולים 13:10-13:30
לעבור ניתוח בריאטרי - השרוול הדואודנלי                                                                                           

ד“ר גבריאלה ליברמן, אחראית על המרפאה לטיפול בהשמנת יתר,
מכון אנדוקריני, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר 

גידולים נוירו-אנדוקריניים של מערכת העיכול -
חידושים בטיפול   |   בחסות: נוברטיס אונקולוגיה

ד“ר אפריים אידלביץ‘, אונקולוג בכיר, מנהל היחידה לגידולי מערכת 
העיכול, המכון האונקולוגי, מרכז רפואי קפלן, רחובות

 טיפולים במצבי נאו-וסקולריזציה של רשתית העין - תרופות או משתלים13:30-13:50
ד“ר עירית רוזנבלט, אחראית מחקרים קליניים, מחלקת עיניים,

בי“ח בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה 

חידושים בטיפול התרופתי בסרטן הערמונית   |   בחסות: יאנסן
ד“ר אלי רוזנבאם, מנהל היחידה לאונקולוגיה אורולוגית במרכז דווידוף 

לסרטן, בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה

דילמת ההדמייה בחולי IBD קשים - MRE מול CTE וקפסולה נבלעת - יעילות 13:50-14:10
אבחונית אל מול חשיפה לקרינה, ובעייתיות הסל

ד“ר מתי וטרמן, אחראי על השירות למחלות מעי דלקתיות,
המכון הגסטרואנטרולוגי, רמב“ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה                           

הסטנדרט הטיפולי החדש בחולות סרטן
שד HER2 חיובי   |   בחסות: רוש

ד“ר נעה אפרת בן ברוך, מנהלת המכון האונקולוגי,
המרכז הרפואי קפלן, רחובות

14:10-14:30barret esophagus בדלקת מסוג )BARRIX( RF טיפול עם
פרופ‘ פרד קוניקוף, מנהל המכון למחלות ודרכי עיכול וכבד,

מרכז הרפואי מאיר, כפר סבא  

חידושים בטיפול בלימפומה   |   בחסות: רוש
פרופ‘ דינה בן יהודה, מנהלת המחלקה להמטולוגיה,

מרכז רפואי הדסה עין כרם, ירושלים 

מערכת לניטור ביתי CareLink למטופלים מושתלי14:30-14:50
קוצבים ודפיברילטורים    |   בחסות: מדטרוניק

ד“ר אריה מיליטיאנו, מנהל היחידה לאלקטרופיזיולוגיה,
מרכז רפואי כרמל ומחוז חיפה וג“מ  

 טיפול לסרטן קולון שלב 2 - התאמה אישית
ד“ר ברוך ברנר, מנהל היחידה לאונקולוגיה של מערכת העיכול,

מרכז דוידוף לסרטן, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה

ארוחת צהריים14:50-15:50

ייזום 
והפקה

BMS בחסות

דמי רישום:
� רישום מוקדם עד ה-19.11.12: 40 ש“ח

� רישום מה-20.11.12 וביום הוועידה: 100 ש“ח 
* המחיר כולל מע"מ וארוחת צהריים

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

הכנס ה-5 לתרופות, 
התוויות וטכנולוגיות 

חדשות ברפואה בישראל
21.11.2012 | מלון דן פנורמה, ת"א


