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ייזום והפקה

- מתעדכנים בנושא סל התרופות לשנת 2013 -

דמי רישום:
� רישום מוקדם עד ה-11.02.13: 40 ש“ח

� רישום מה-12.02.13 וביום הוועידה: 100 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 ניקי ליברמן, ראש אגף רפואה, חטיבת הקהילה, שרותי בריאות כללית 

 מליאת בוקר
 יו"ר: פרופ' יעקב הרט, יו"ר ועדת הלסינקי לקהילה, שירותי בריאות כללית, ראש הסקציה לרפואה כללית,

ביה“ס ללימודי המשך והחוג לאיפידמיולוגיה ורפואה מונעת, אונ‘ ת“א. נשיא איגוד מנהלי בתי חולים

טיפולים חדשים במחלת ריאות חסימתית: יש מקום לאופטימיות!   |   בחסות: נוברטיס09:20-09:40
ד"ר דוד שיטרית, מנהל מערך הריאות מרכז רפואי מאיר, כפר סבא

מיקום ה-GLP1 בפרדיגמה הטיפולית בסוכרת מסוג 2   |   בחסות: נובו נורדיסק09:40-10:00
ד"ר דרור דיקר, מנהל מחלקה פנימית ד' והמרכז הרב תחומי לטיפול בעודף משקל, בית חולים השרון, מרכז רפואי רבין, פ"ת

נוגדי טסיות מצילי חיים במטופלי מחלת עורקים כלילית   |   בחסות: אסטרה זניקה10:00-10:20
 פרופ‘ דורון זגר, מנהל יחידת הביניים / טיפול נמרץ לב, מ.מ מנהל המערך הקרדיולוגי, סגן דיקן להוראה, הפקולטה למדעי הבריאות, אונ‘ בן גוריון בנגב.

המרכז הרפואי האוניברסיטאי, סורוקה, ב“ש 

נטייה מורשת לסרטן - גנים עכשווים ועתידיים   |   בחסות: טבע10:20-10:40
פרופ' איתן פרידמן, מנהל היחידה האונקוגנטית, מכון גנטי, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:40-11:10

 מושב 1 - סוכרת  ומחלות גסטרואנטרולוגיות
יו"ר: ד"ר גלינה שנקרמן, מומחית באנדוקרינולוגיה ואחראית המרפאה 

להשמנת יתר, המרכז הרפואי ת"א                                                                          

מושב 2 - רפואה מונעת                                                                                         
יו"ר: פרופ' ז'ק ברנהיים, יועץ לתחום נפרולוגיה ויל"ד, שירותי בריאות כללית

היפוגליקמיה - למה זה מסוכן ולמה אין11:10-11:30
לנו מידע שזה קורה...   |   בחסות: נובו נורדיסק

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

 שבר אוסטיאופורוטי: תמרור אזהרה וצומת
החלטה טיפולית   |   בחסות: אלי לילי

 ד“ר פנינה רוטמן-פיקלני, מחלקה פנימית ה', יחידה אנדוקרינית,
מרפאת בריאות העצם, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא

מודלים של ליווי חולה סוכרת על ידי “ידיד סוכרת“11:30-11:50
=diabetes coach= מחנך של התוכנית “סוכרת בקהילה“   

ד“ר מרגלית גולדפרכט, מנהלת מחלקה לקידום איכות, אגף רפואה, חטיבת 
הקהילה, שירותי בריאות כללית, יו“ר צוות היגוי של התוכנית “סוכרת בקהילה“

הטיפול המיטבי במטופלים הנמצאים בסיכון לפרוגרסיה קלינית 
gsk :כתוצאה מהגדלה שפירה של הערמונית   |   בחסות 

ד"ר דניאל קדר, מנהל השרות האמבולטורי האורולוגי, בית חולים בילינסון, 
מרכז רפואי רבין, פתח תקוה

הטיפול האופטימלי באינסולין - מה חדש?   |   בחסות: נובו נורדיסק11:50-12:10
ד"ר משה זלוצובר, רופא בכיר במכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטבוליזם,  

רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה

MSD :הרפס זוסטר - מתחלואה למניעה   |   בחסות
 פרופ' גליה רהב, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות,

המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר

12:10-12:30     RFA הטיפול בוושט ע“ש בארט באמצעות 
ד"ר בוריס ספוז'ניקוב, מנהל היחידה לגסטרואנטרולוגיה,

מרכז רפואי רבין, בית חולים השרון, פתח תקווה    

מניעת אי ספיקת כליות ראשונית ושניונית
פרופ' ז'ק ברנהיים, יועץ לתחום נפרולוגיה ויל"ד, שירותי בריאות כללית

שאלות ותשובותשאלות ותשובות12:30-12:40

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:40-13:00

מליאת 
צהריים

 מושב 3 - אונקולוגיה
 יו"ר: ד"ר גדעון מהרשק, יועץ אונקולוגי, ראש אגף רפואה,

חטיבת הקהילה, שירותי בריאות כללית

 מושב 4 - עדכונים בטיפולים
יו"ר: ד"ר בנימין זאב סנדר, מנהל המחלקה להערכת טכנולוגיות רפואיות, 

אגף טכנולוגיות רפואיות, שירותי בריאות כללית

טיפול בסרטן מדולרי של התירואיד13:00-13:20
ד"ר אהרון פופובצר, מנהל מרפאת גידולי ראש-צואר, מרכז דוידוף לסרטן, 

בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה

 מערכת לקיצוב חשמלי של הסרעפת
פרופ' ויויאן דרורי, מנהלת השירות הנוירומוסקולרי, מרכז רפואי תל אביב

טיפולים חדשניים בסרטן שד גרורתי   |   בחסות: נוברטיס אונקולוגיה13:20-13:40
 ד"ר יעל מריק, מנהלת המכון האונקולוגי, בית חולים לניאדו, נתניה

ויועצת אונקולוגית, מחוז השרון, מכבי שירותי בריאות

סוגר אוזנית לעליה שמאלית בלב, בחולים הסובלים מפרפור עליות, 
המצויים בסיכון גבוה לשבץ מוחי

פרופ' קובי ג'ורג', מנהל המערך הקרדיולוגי, מרכז רפואי קפלן, רחובות

טיפולים בסרטן הערמונית   |   בחסות: יאנסן13:40-14:00
 ד"ר ויקטוריה ניימן, רופאה בכירה במכון אונקולוגי, בית חולים בילינסון,

מרכז רפואי רבין, פתח תקוה

קווי הנחיה לטיפול ומניעת מיגרנה בישראל   |   בחסות: פייזר
ד“ר אמנון מוסק, סגן מנהל המחלקה לנוירולוגיה, מנהל המרפאה לכאבי ראש 

והעצמה גופנית, המרכז הרפואי ת“א

מחלת ה-CML - חידושים ועדכונים   |   בחסות: נוברטיס אונקולוגיה14:00-14:20
ד"ר אודליה גור, מנהלת אשפוז יום, מערך המטולוגיה, המרכז הרפואי ת"א

מקום המשאבה להזרקה תת-עורית של אפומורפין בחולי פרקינסון
ד"ר טטיאנה פרוחורוב, מומחית בנוירולוגיה, שירותי בריאות כללית

שאלות ותשובותשאלות ותשובות14:20-14:30
ארוחת צהריים14:30-15:30

13.02.2013| מלון הילטון תל אביב

הכנס ה-6
לתרופות, התוויות וטכנולוגיות חדשות 
ברפואה בישראל 	 	 	 	 	 	 															

בחסות


