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הכנס השנתי ה–1
להיענות ודבקות בטיפול

10 ביוני 2014 | מלון דן פנורמה ת"א
התכנסות ורישום08:15-09:00

ברכות09:00-09:20
פרופ‘ ארנון אפק, מנכ“ל משרד הבריאות

פרופ' רן בליצר, מנהל מכון כללית למחקר ומנהל המחלקה לתכנון מדיניות בריאות, משרד רופא ראשי, שירותי בריאות כללית. 
יו״ר החברה הישראלית לאיכות ברפואה 

פרופ' איתמר רז, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי הדסה עין כרם, ירושלים, יו״ר המועצה הלאומית לסוכרת
מושב 1

 יו״ר: ד“ר אורלי טמיר, מנהלת מקצועית ומדעית מיזם “עוצמה“  
מיה מינסטר, רכזת תוכנית תמורות, מיזם “עוצמה“  

היענות ודבקות בטיפול09:20-09:50
פרופ' רן בליצר, מנהל מכון כללית למחקר ומנהל המחלקה לתכנון מדיניות בריאות, משרד רופא ראשי, שירותי בריאות כללית  

סוכרת כמשל - התאמת טיפול רציונלי למטופל09:50-10:20
פרופ' איתמר רז, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי הדסה עין כרם, ירושלים, יו״ר המועצה הלאומית לסוכרת         

מעורבות המטופל בעידן של e-patients כמפתח להיענות10:20-10:40
אורי גורן, מנכ״ל e-פוכונדר  

החסם הכלכלי להיענות לטיפול ממצאים מסקר אוכלוסייה 10:40-11:002012
ד”ר שולי ברמלי גרינברג, מכון ברוקדייל ואוניברסיטת חיפה

הפסקת קפה וביקור בתערוכה11:00-11:30

מושב 2
יו״ר: ד“ר ניקי ליברמן, ראש אגף רפואה, חטיבת הקהילה, שרותי בריאות כללית

היבטים פסיכולוגיים של התערבות לשינוי התנהגות ושיפור היענות11:30-11:50
ד״ר משה משעלי, פסיכולוג תעסוקתי 

Exercise is medicine - השגת היענות לפעילות גופנית11:50-12:10
פרופ' נעמה קונסטנטיני, מנהלת המרכז לרפואת ספורט, המחלקה לאורתופדיה, המרכז הרפואי אוניברסיטאי הדסה, ירושלים

התמודדות עם ריבוי תרופות ותופעות לוואי כחסם   12:10-12:30
ד“ר צחי קציר, רוקח, עוזר ראש חטיבת הבריאות, מכבי שירותי בריאות

“Health Coaching הלכה למעשה: אסטרטגיות חדשות לשינויי התנהגות“12:30-12:45
אירית צ'ודנר, MA, MCI, יועצת ארגונית, מאמנת ומנחה קבוצות                                                                                      

שיפור היענות לתרופות: יישום ברפואת המשפחה12:45-13:00
פרופ' משנה מרגלית גולדפרכט, מנהלת המחלקה לקידום האיכות חטיבת הקהילה, שירותי בריאות כללית,

יו“ר צוות היגוי של התוכנית “סוכרת בקהילה“
הפסקת קפה וביקור בתערוכה13:00-13:20

מושב 3
יו“ר: פרופ‘ מרדכי שני, חתן פרס ישראל על תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה לשנת 2009

keynote speech - גישות רציונליות ואי רציונליות לבניית מוטיבציה לטיפול13:20-14:00
Dan Ariely, Jame B Duke professor of Psychology and Behavioral Economics, Duke University

רב שיח14:00-14:25
מנחה: פרופ‘ מרדכי שני, חתן פרס ישראל על תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה לשנת 2009

משתתפים: פרופ' שוקי שמר, יו״ר מועצת המנהלים, אסותא מרכזים רפואיים. ראש המרכז הישראלי להערכת טכנולוגיות 
בשירותי הבריאות, מכון גרטנר, תל השומר

ד״ר איל שוורצברג, מנהל אגף הרוקחות, משרד הבריאות. מרצה קליני, בית ספר לרוקחות, אוניברסיטת בן גוריון                                                        
פרופ' איתמר רז, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי הדסה עין כרם, ירושלים, יו“ר המועצה הלאומית לסוכרת

סיכום הכנס14:25-14:30
פרופ‘ רן בליצר, מנהל מכון כללית למחקר ומנהל המחלקה לתכנון מדיניות בריאות, משרד רופא ראשי, שירותי בריאות כללית  

ארוחת צהריים14:30-15:00

מיזם
  עוצמה

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

דמי הרשמה:
� רישום עד ה-8.6.14: 90 ש״ח

� רישום מה-9.06.14 וביום הוועידה: 200 ש״ח
* המחיר כולל מע״מ וארוחת צהריים

דמי הרשמה לנציגי חברות מסחריות:
� רישום עד ה-8.6.14: 450 ש״ח + מע״מ

� רישום מה-9.06.14 וביום הוועידה: 550 ש״ח + מע״מ
* המחיר כולל ארוחת צהריים

בחסותבחסות ראשית


