עתיד הרופאים בידיים שלכם...
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לאונרדו סיטי טאואר ,ר"ג
08:30-09:00

התכנסות ורישום

מליאה
09:00-09:10

ברכות

פרופ' רוני גמזו ,מנכ"ל משרד הבריאות

דברי פתיחה

ד"ר אודי פרישמן ,מומחה למדיניות בריאות וביטוח רפואי

09:10-09:30

פני מערכת הבריאות בראי עולם הביטוח

09:40-10:00

ניהול שיטתי והוליסטי של סיכונים פיננסים ופנסיונים בעולם משתנה

10:00-10:20

ביטוח מנהלים מול קרן פנסיה מה נכון לרופא

10:20-10:40

ביטוח אובדן כושר עבודה מזווית הראייה של רופא פעיל

10:40-11:10

הפסקת קפה וביקור בתערוכה

עו"ד שמיר קמינסקי ,יועץ לביטוחי בריאות ,לשעבר יו"ר הנהלה פעילה ,לאומית שירותי בריאות
מאיר אוזן ,יו"ר קבוצת שקל

יעל גרינולד ,משנה למנכ"ל ומנהלת אגף שיווק ומכירות מנורה מבטחים פנסיה
רם אמית ,ראש התחום המקצועי של לשכת סוכני הביטוח בישראל

מושב בוקר
11:10-11:30

לדעת לאן הולך הכסף

11:30-12:10

רב שיח :שר"פ וביטוח מי מפסיד ומי מרוויח

12:10-12:25

הפסקת קפה וביקור בתערוכה

אבי פרדס ,מתכנן פיננסי ופנסיוני לרופאים ,קלע ניהול הסדרים פנסיונים
מנחה :ד"ר אודי פרישמן ,מומחה למדיניות בריאות וביטוח רפואי
ד"ר אהוד דודסון ,סמנכ"ל וראש חטיבת בתי החולים ,שירותי בריאות כללית
ד"ר יצחק (צאקי) זיו נר ,יו"ר ארגון רופאי המדינה ומ"מ יו"ר הר"י
ד"ר חזי לוי ,ראש מינהל רפואה ,משרד הבריאות
יאיר זילברשטיין ,מנהל תחום בריאות באגף התקציבים ,משרד האוצר

מושב צהריים
12:25-12:45

ביטוח אחריות מקצועית רצוי מול מצוי

12:45-13:05

הרפואה הציבורית בישראל לאור הסכם השכר החדש

13:05-13:50

פאנל :רשלנות רפואית לאן אנו הולכים ואיך משנים את המגמה

13:50-14:30

ארוחת צהריים וסיום

עו"ד טליה חלמיש שני ,מנכ"ל חברת מדנס

ד"ר רחמימוב נמרוד ,סגן יו"ר הר"י

מנחה :ד"ר א .רובינשטיין ,עו"ד ,משרד :א .רובינשטיין-ש .יקירביץ ,עו"ד
עו"ד דוד פייל ,מנכ"ל פייל ושות' משרד עורכי דין
עו"ד טליה חלמיש שני ,מנכ"ל חברת מדנס
גב' נטעלי גולדפרב ,מ"מ מנהלת המערך לבטיחות הטיפול ,משרד הבריאות
יאיר זילברשטיין ,מנהל תחום בריאות באגף התקציבים ,משרד האוצר
ד"ר ניקי ליברמן ,ראש אגף רפואה ,חטיבת הקהילה ,שרותי בריאות כללית
ד"ר פוריה שחף ,מנהלת המחלקה לבטיחות המטופל ולניהול סיכונים ,שרותי בריאות כללית

הכנס מיועד לרופאים ,מנהלים
במערכות הבריאות וסוכני ביטוח
 ההרשמה לרופאים ומנהלים במערכת הבריאות ללא
עלות אך מותנית בהרשמה מראש עד ה20.12.11-
 דמי השתתפות לסוכני ביטוח 200 :ש"ח

לפרטים והרשמה03-7650504 :

בחסות
סוכנות לביטוח ( )1987בע"מ
מקבוצת הפניקס

ייזום והפקה

הברזל  ,34ת.ד53378 .
תל אביב 61534
טל03-7650500 .
פקס03-6493667 .

www.medical-expo.co.il

