הוועידה ה17-

לתרופות ,התוויות
וטכנולוגיות ברפואה
 |13.12.2017מלון דניאל הרצליה
 08:30-09:00התכנסות ורישום
 09:00-09:10ברכת יו"ר הכנס

ד"ר רקפת בכרך ,מומחית ברפואת המשפחה ,הנהלה רפואית מחוז שו”ש ,כללית

מליאת בוקר
09:10-10:00

פאנל :השפעות הסיקור התקשורתי על החלטות ועדת סל הבריאות

מנחה :עו"ד עדי ניב -יגודה ,מומחה למשפט רפואי ,מרצה בבית הספר לרפואה באוניברסיטת ת"א
ובפקולטות למשפטים; יועץ בנושאים מדיקו-לגליים ומדיניות בריאות
משתתפים :רותם אליזרע ,כתב בריאות של ידיעות אחרונות וYnet-
עידית צ'רנוביץ' ,מנכ"לית פארמה ישראל
אסנת אטלי -בריאנד ,אמא לילדה חולת  ,SMAמובילת מאבק

 10:00-10:30הפסקת קפה וביקור בתערוכה

מושב 1
 10:30-10:50עדכונים בטיפול התרופתי בסרטן

הערמונית | בחסות :אסטלס

ד"ר מנחם לאופר ,רופא בכיר ,מחלקה לאורולוגיה ,המרכז הרפואי ע”ש שיבא ,תל השומר .מומחה לסרטן הערמונית
העולמות | בחסות :סאנופי

10:50-11:10

טיפול משולב בהזרקה  -הטוב משני

11:10-12:00

פאנל :הערכות ישראל לדור הטיפולים האימונותרפיים התאיים ,העתיד כבר כאן!

12:00-12:20

הפסקת קפה וביקור בתערוכה

ד"ר ליאת ברזילי יוסף ,מומחית ברפואה פנימית ,אנדוקרינולוגיה וסוכרת,
שירותי בריאות כללית ,מחוז שרון-שומרון ,מרכז רפואי מאיר ,כפ”ס

מנחה :ד"ר דני כץ ,יו"ר ארגון הרוקחות
משתתפים :פרופ' יעקב שכטר ,מנהל מכון אלה למלבאום לאימונו-אונקולוגיה ,המרכז הרפואי ע"ש שיבא ,תל השומר
ד"ר ארן שביט ,מנהל היחידה להנגשת התרופות ( ,)Market Accessנוברטיס אונקולוגיה
ד"ר מיכל בסר ,מנהלת מעבדות מכון אלה למלבאום לטיפול ומחקר באימונו-אונקולוגיה ,מרכז רפואי ע"ש שיבא ,תל השומר
ד"ר עופרה אקסלרוד ,ממנהלת המכון לביקורת ותקינה של חומרי רפואה ,וס/מנהל מערך הרוקחות והאכיפה,
אגף הרוקחות ,משרד הבריאות
ד"ר ורד בן נעים ,מנהלת היחידה להערכת איכות של תכשירים ביולוגיים,
המכון לביקורת ותקינה של חומרי רפואה ,משרד הבריאות

מושב 2
היציב | בחסות :נוברטיס

12:20-12:40

אי ספיקת לב סייטולית ,אשליית החולה

12:40-13:00

האם סל הבריאות צריך להשקיע בגמילה

13:00-13:20

התקשורת של הרופא והמטופל בבחירת הטיפול בנוגדי קרישה

13:20-13:40

להורמונים | בחסות :נוברטיס

ד"ר עידית דוברצקי מרי ,מנהלת היחידה לטיפול נמרץ לב ,מרכז רפואי בני ציון ,חיפה .הפקולטה לרפואה-טכניון
מעישון? | בחסות :פייזר

ד"ר רחל דהן ,יו”ר החברה לגמילה מעישון ,מומחית ברפואת משפחה ,מנהלת קריות מחוז חיפה ,שירותי בריאות כללית
ד"ר רקפת בכרך ,מומחית ברפואת המשפחה ,הנהלה רפואית מחוז שו"ש ,כללית

הטיפול בסרטן שד גרורתי עם קולטנים

חדשים | בחסות :פייזר

פרופ' רינת ירושלמי ,רופאה בכירה במכון לסרטן ע”ש דוידוף ,בית חולים בילינסון,
מרכז רפואי רבין ,פתח תקוה
13:40-14:00

עדכונים בטיפול התרופתי בשלפוחית

14:00

ארוחת צהריים

רגיזה | בחסות :אסטלס

ד"ר שחר אהרוני ,רופא בכיר ,המערך האורלוגי ,מרכז רפואי רבין ,קמפוס בילינסון ,פתח תקוה

בחסות

ההשתתפות בכנס הינה ללא עלות ומיועדת לרופאים מכל ההתמחויות ,לפנימאים ,רופאי משפחה,
רופאי ילדים ,מנהלים בקופות חולים ובתי חולים ,מנהלי סיעוד ,רוקחים בכירים ,נציגי משרד הבריאות

לפרטים והרשמה03-7650504 :

