
מזכירות הכנס

בית הספר לרוקחות של האוניברסיטה העברית
     הכנס המדעי ה-3

לרוקחות בישראל 
ע"ש מגר' אבי רז
9.10.13 | מלון לאונרדו סיטי טאואר, ר"ג

דמי רישום:
� רישום מוקדם עד ה-7.10.13: 100 ש“ח

� רישום מה-8.10.13 וביום הוועידה: 200 ש“ח 
� מחיר מיוחד לחברי הסתדרות הרוקחים ברישום מוקדם בלבד: 60 ש“ח

* המחיר כולל מע"מ וארוחת צהריים
לפרטים והרשמה: 03-7650504 

דברי פתיחה  09:00-09:20

תרומת הרוקחות הקלינית לשיפור בטיחות הטיפול התרופתי
יו"ר: פרופ' אמנון הופמן, יו"ר החוג לרוקחות קלינית, ביה"ס לרוקחות הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית

הצורך ברוקח הקליני בקהילה  09:20-09:40
מגר' סיון לביא, רוקחת קלינית, מכבי שירותי בריאות  

הצורך ברוקח הקליני בסביבת בית החולים - בין ייעוץ תרופתי למניעת טעויות בתרופות  09:40-10:00
פרופ' מרדכי מושקט, היחידה לפרמקולוגיה קלינית, המרכז הרפואי הדסה  

הצורך ברוקח קליני ביחידת טיפול נמרץ ילדים  10:00-10:20
ד"ר אילן מתוק, ביה"ס לרוקחות, הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית  

חשיבות ה-Pharmacovigilance לשיפור בטיחות הטיפול התרופתי  10:20-10:40
ד"ר דורית נחליאלי-דיל, מנהלת המחלקה לניהול סיכונים וניטור תופעות לוואי, משרד הבריאות  

הפסקת קפה וביקור בתערוכה  10:40-11:10

העצמת החולה או המטפל באמצעות מתן מידע תרופתי ככלי לשיפור איכות הטיפול
יו"ר: פרופ' שמעונה יוסלסון סופרסטיין, מנהלת הרוקחות הקלינית ההתנסותית והמדור ללימודי המשך, בי"הס לרוקחות, האוניברסיטה העברית

מידע תרופתי לגיל הקשיש - לקחים מניסיון מצטבר של 4 שנות פעילות  11:10-11:35
ד"ר ברוריה רקח, רוקחת קלינית, המרכז למידע תרופתי לבני 70 ומעלה  

מידע תרופתי בתקופת ההריון  11:35-12:00
פרופ' אשר אור-נוי, מנהל המחלקה להתפתחות הילד ושיקומו, משרד הבריאות והפקולטה לרפואה האוניברסיטה העברית  

מידע תרופתי לפני טיפול שיניים – צורך ללא מענה  12:00-12:25
ד"ר אופיר רוזנר, רופא שיניים, מומחה בשיקום הפה  

הצורך במידע תרופתי לילדים והוריהם בעידן הרשתות החברתיות: סיסטיק פיברוזיס כמשל  12:25-12:50
ד“ר ורדית קלמרו, רוקחת קלינית, איגוד סיסטיק פיברוזיס בישראל  

הפסקת קפה וביקור בתערוכה  12:50-13:10

?Biosimilars מה חדש בתחום התרופות הביולוגיות הדומות
יו"ר:  פרופ' מתי ברקוביץ', מנהל היחידה לפרמקולוגיה קלינית וטוקסיקולוגיה, המרכז הרפואי אסף הרופא, יו"ר האיגוד לפרמקולוגיה קלינית 

דברים לזכרו של מגר' אבי רז  13:10-13:30
פרופ' איתמר רז, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי הדסה עין כרם, יו“ר המועצה הלאומית לסוכרת  

כללים לאישור תרופות ביולוגיות דומות - עדכון 2013 כולל המצב בישראל  13:30-13:55
פרופ' מתי ברקוביץ', מנהל היחידה לפרמקולוגיה קלינית וטוקסיקולוגיה, המרכז הרפואי אסף הרופא ויו"ר האיגוד לפרמקולוגיה קלינית  

הניסיון המצטבר עם תרופות ביולוגיות דומות: נוגדנים חד שבטיים ואינסולינים כמשל - הזדמנות או סיכון?    13:55-14:30 
פרופ' יוסף קרקו, היחידה לפרמקולוגיה קלינית, האגף לרפואה פנימית, המרכז הרפואי הדסה   

סיום וארוחת צהריים    14:30


