רוקחות2020
08:30-09:00

התכנסות ורישום

09:00-09:20

ברכות

9.9.2014

מלון דן פנורמה תל אביב

ד"ר דני כץ ,מנהל שירותי הרוקחות ורוקח ארצי ,לאומית .יו“ר ארגון הרוקחות

מליאת בוקר  -מושב 1

יו“ר :פרופ‘ מרדכי שני ,נשיא קרן מחקרים בית חולים שיבא וחתן פרס ישראל על תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה 2009
09:20-09:55

מחשבות על התפתחות שירותי הבריאות בדור הקרוב

09:55-10:25

תפקיד הרוקח לאן?

10:25-10:55

רגולציות חדשות ברוקחות

10:55-11:20

הפסקת קפה וביקור בתערוכה

פרופ' מרדכי שני ,נשיא קרן מחקרים בית חולים שיבא וחתן פרס ישראל על תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה 2009
ד“ר יוסף לומניצקי ,הרוקח הראשי ומנהל מערך הרוקחות והפרמקולוגיה ,מכבי שירותי בריאות
מגר‘ אלי מרום ,סגן מנהל אגף הרוקחות ,משרד הבריאות

מליאת בוקר  -מושב 2
11:20-12:00

פאנל  -בתי המרקחת לאן?

12:00-12:15

 - HCVשירת הברבור .קרוב היום להכחדת הנגיף

12:15-12:30

הטיפול בחולים עם גידולים ניורואנדקריניים

12:30-12:45

האם חיסון שפעת לילדים היא התערבות יעילה כלכלית?

12:45-13:00

טיפול בכאב מתפרץ ממקור סרטני

13:00-13:20

הפסקת קפה וביקור בתערוכה

מנחה :ד“ר דני כץ ,מנהל שירותי הרוקחות ורוקח ארצי ,לאומית .יו“ר ארגון הרוקחות
מגר‘ אלי מרום ,סגן מנהל אגף הרוקחות ,משרד הבריאות
מגר' דוד פפו ,יו"ר הסתדרות רוקחי בתי המרקחת הפרטיים
ד"ר ארן שביט ,רוקח ראשי ,קופ"ח מאוחדת
נועז בר ניר ,מנכ“ל חברת הרוקח המשפחתי שלי
מידד גיסין ,נשיא ארגון בעלי סטומה ויו"ר צב"י  -צרכני בריאות ישראל
רונן הראל ,מנהל מכבי-פארם
רז שביט ,מנכ"ל Gotect
ד“ר רון תומר ,מנהל הוועדה המקצועית ,ארגון הרוקחות
ד“ר אורן שבולת ,מנהל יחידת הכבד ,המכון למחלות דרכי העיכול והכבד ,המרכז הרפואי ת“א
ד“ר אתי אושר ,רופאה בכירה המכון לאנדוקרינולוגיה מטבוליזים ויתר לחץ דם ,המרכז הרפואי ת“א .מרכזת תחום הגידולים הנוירואנדוקריניים
פרופ‘ משה לשנו ,אוניברסיטת תל אביב ,המרכז הרפואי ת“א

ד”ר איילת מדברי ,מומחית בהרדמה וברפואה לשיכוך כאב .המכון לרפואת כאב הקרייה הרפואית רמב“ם ,הפקולטה לרפואה טכניון.
מחלקת הרדמה היחידה לשיכוך כאב מרכז רפואי רבין קמפוס גולדה השרון

מליאת הצהריים

יו“ר :טל רוה ,מנהל מחלקת בקרת בתי מרקחת ,לאומית
13:20-13:35

Adherence to Treatment – the role of the pharmacist

13:35-13:55

 - GDPהיבטים לרגולציה בישראל

13:55-14:15

ביולוגיה סינתטית במדעי הרפואה (ביולוגיה) ופטנטים

14:15-14:35

תמיכה מקצועית בניפוק ומידע למטופל

14:35-14:50

הפרעת קשב במבוגרים  -אבחון וטיפול

14:50

ארוחת צהריים

ד“ר ברוך ויינרב ,מנהל רפואי BMS ,ישראל

אסי ושלר ,סמנכ“ל חברת טריאלוג QP ,ורוקח אחראי
ד“ר אלכסנדר מזל ,בוחן פטנטים בכיר בתחום הטכנולוגיה ,משרד המשפטים
חיים רינהולד ,מנכ“ל משותף ,ירפא

ד“ר גבי וינשטיין ,מומחה בנוירולוגיה ,מכבי שירותי בריאות ,שירותי בריאות כללית ומנהל מרפאת פוקוס לאבחון וטיפול בהפרעות קשב במבוגרים

בחסות ראשית:

ההשתתפות בכנס אינה כרוכה בתשלום אך מותנית ברישום מוקדם עד התאריך .7.9.2014
דמי הרשמה מהתאריך  8.9.2014ועד יום הכנס 100 :ש“ח .מספר המקומות מוגבל.

לפרטים והרשמה03—7650504 :

בחסות:

מזכירות הכנס

