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דמי רישום
� רישום מוקדם עד ה-18.05.13: 50 ש“ח

� רישום מה-19.05.13 וביום הוועידה: 150 ש“ח 
* המחיר כולל מע"מ וארוחת צהריים

התכנסות ורישום  08:30-09:00

דברי פתיחה  09:00-09:20
ד"ר שמואל קלנג, מנהל המחלקה לפרמקולוגיה ומנהל המחלקה לרוקחות, שירותי בריאות כללית  

היבטים כלכליים של היענות לטיפול תרופתי כרוני  09:20-09:45
ד"ר צחית סימון-תובל, המחלקה לניהול מערכות בריאות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, ב"ש   

תרופות ומיץ אשכוליות   09:45-10:10
פרופ' שמעונה סופרסטין, החוג לרוקחות קלינית, מנהלת המדור ללימודי המשך,   

ביה"ס לרוקחות, האוניברסיטה העברית, ירושלים  

אומגה 3 בהריון - חלון הזדמנויות שלא יחזור   |   בחסות: טבע  10:10-10:30
ד"ר גיא גוטמן, גינקולוג, מומחה לפריון, בי"ח ליולדות ליס, המרכז הרפואי ת"א  

הפסקה וביקור בתערוכה   10:30-11:00

חשיבות הטיפול המוקדם וההבדלים בין GLP-1 שונים   |   בחסות: נובו נורדיסק    11:00-11:20
ד"ר יבגני מושקוביץ, מומחה לאנדוקרינולוגיה ורפואה פנימית מנהל מרפאת סוכרת מחוזית דן פ"ת, שירותי בריאות כללית    

הצעד הבא באינסולין בזאלי   |   בחסות: נובו נורדיסק    11:20-11:40
פרופ' הילה קנובלר, מנהלת יחידה למחלות מטבוליות וסוכרת המרכז הרפואי קפלן, רחובות   

 MSD :בחסות   |   C עדכונים בטיפול בהפטיטיס    11:40-12:00
ד"ר אורן שיבלת, מנהל יחידת הכבד, המערך הגסטרואנטרולוגי, המרכז הרפואי ת"א   

MSD :חידושים בטיפול בגלאוקומה   |   בחסות    12:00-12:20
ד"ר שמעון קורץ, מנהל מערך אמבולטורי עיניים ומנהל שרות הגלאוקומה, המרכז הרפואי ת"א   

גישות מודרניות לטיפולים וסמנים פרוגנוסטיים לסרטן ראש צוואר   |   בחסות: מרק סרונו   12:20-12:40
ד"ר עמיחי מאירוביץ, מומחה ראש צוואר ומנהל אשפוז אונקולוגי, המרכז הרפואי הדסה, ירושלים  

הפסקה וביקור בתערוכה  12:40-13:00

 MSD :הרפס זוסטר - מתחלואה למניעה   |   בחסות  13:00-13:20
ד"ר ביביאנה חזן, מומחית ברפואת משפחה ובמחלות זיהומיות, המרכז הרפואי העמק, עפולה   

ושרותי בריאות כללית מחוז צפון  

מחלת הלוקמיה המיילואידית הכרונית ודרכי הטיפול בה   |   בחסות: נוברטיס אונקולוגיה   13:20-13:40
ד“ר יוליה וולצ‘וק, מומחית להמטולוגיה, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר   

מחלת המיילופיברוזיס והטיפול בה   |   בחסות: נוברטיס אונקולוגיה   13:40-14:00
ד"ר שלמה בולוויק, מנהל המחלקה ההמטולוגית בי"ח לניאדו, נתניה  

שאלות ותשובות  14:00-14:15
ד"ר שמואל קלנג, יו"ר הכנס  

ארוחת צהריים בחסות14:15 


