
התכנסות ורישום08:00-08:45
08:45-08:55

 
דברי פתיחה

יו"ר הכנס: ד“ר צחי קציר, מנהל המחלקה לשימוש מושכל
במשאבים חטיבת הבריאות, מכבי שירותי בריאות וסגן יו“ר ארגון הרוקחות בישראל

מליאת בוקר - פאנלים
מנחה: פרופ' אלכסנדר אבירם, המנהל המדעי, המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות

פאנל 1:  מנגנון הטיפול בחריגים - האם הוא אופטימלי?08:55-09:35
פרופ‘ נחמן אש, ראש חטיבת הבריאות, מכבי שירותי בריאות

ד“ר אתי סממה, מנהלת האגף למדיניות טכנולוגיות רפואיות, משרד הבריאות
פרופ' אהוד קוקיה, נשיא המכללה האקדמית לישראל

עו"ד יואל ליפשיץ, מנכ“ל לביא מדטק
פאנל 2: מעורבות מערכת המשפט בהחלטות ובמדיניות אישור תרופות, במסגרת הוראות החוק והפסיקה09:35-10:15

נילי ארד, נשיאת בית הדין הארצי לעבודה בדימוס
ד"ר אסף רנצלר, עו"ד - ש. הורוביץ ושות'

 ד"ר יואב קידר, ראש מדור אישורי תרופות וטכנולוגיות, חטיבת הקהילה, מאוחדת
עו“ד גילעד רוגל, ראש הצוות המשפטי של עמותת קרן דולב לצדק רפואי

פאנל 3: מגמות עתידיות של עלויות טכנולוגיות רפואיות10:10-10:40
פרופ' מרדכי שני, נשיא קרן מחקרים בית חולים שיבא וחתן פרס ישראל על תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה 2009

ד"ר יואב קידר, ראש מדור אישורי תרופות וטכנולוגיות, חטיבת הקהילה, מאוחדת
טל מורגנשטיין, מנהלת אגף להערכת טכנולוגיות בסל הבריאות, משרד הבריאות

ד"ר יוסף לומניצקי, הרוקח הראשי ומנהל מערך הרוקחות והפרמקולוגיה, מכבי שירותי בריאות                                                                                                                         
פרופ' יונתן הלוי, מנכ"ל המרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים                                                      

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:40-11:00
11:00-11:12  LCZ696- A paradigm shift in the treatment of patients with heart failure

ד"ר טוביה בן גל, מנהל היחידה לאי ספיקת לב, המרפאה להשתלות לב, המערך לקרדיולוגיה בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה                    
11:12-11:24Changing the landscape of  SBS from within – new treatment for SBS-IF

פרופ' נחום ויסמן, מנהל היחידה לתזונה קלינית, המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי    
11:24-11:36 Changing the face of anticoagulation: Are you in?

ד"ר אהרון לובצקי, מנהל יחידת הקרישה, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר
טיפול ב-PTH 1-84 )נטפרה( בהיפופאראתירואידיזם ראשוני קשה איזון 11:36-11:48

פרופ' צופיה איש שלום, מומחית לרפואה פנימית, אנדוקרינולוגיה וסוכרת, סיו"ר העמותה הישראלית לאוסטיאופורוזיס ומחלות עצם
נוגדי קרישה "חדשים" כתחליף לקומדין בחולים עם פרפור פרוזדורים: יותר נוח, יותר יעיל, יותר בטוח 11:48-12:00

פרופ' יוסף רוזנמן, מנהל המערך הקרדיולוגי, המרכז הרפואי המרכז הרפואי ע"ש וולפסון, חולון 
הידרדניטיס סופורטיבה )HS( - האור בקצה המנהרה  12:00-12:12

ד"ר אריאלה הפנר, מנהלת המרפאה להידראדניטיס ופצעים קשיי ריפוי, מחלקת עור, המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי
12:12-12:24  Secukinumab in the treatment of moderate to severe Psoriasis

ד"ר לב פבלובסקי, מנהל מרפאת עור, מחלקת עור, בית חולים השרון מרכז רפואי רבין, פתח תקוה     
Lynparza – מעכב PARP פורץ דרך בטיפול בנשאיות מוטציה ב–BRCA עם הישנות סרטן שחלה12:24-12:36

פרופ' טליה לוי, מנהלת היחידה לגינקולוגיה אונקולוגית, המרכז הרפואי ע"ש וולפסון, חולון ויו"ר החברה הישראלית לגינקולוגיה אונקולוגית
עדכונים בנושא הטיפול בלימפומה עורית מסוג T - מיקוזיס פונגוידס12:36-12:48

פרופ‘ אמיליה חודק, מנהלת מחלקת עור, בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה וראש תת ועדה להגשה לסל מטעם האיגוד הישראלי לרפואת עור ומין     
ניטור ואבחון הפרעות קצב אצל חולי שבץ מוחי12:48-13:00

ד"ר רועי בינרט, מזכיר החוג לקיצוב ואלקטרו-פיזיולוגיה של איגוד הקרדיולוגים בישראל 
הפסקת קפה וביקור בתערוכה13:00-13:20

חידושים בטיפול בסרטן ערמונית גרורתי עמיד לסירוס  13:20-13:32
ד"ר אלי רוזנבאום, מנהל היחידה לאונקולוגיה אורולוגית, מרכז דווידוף לסרטן, בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה              

ברנטוקסימב כטיפול קונסולידציה לחולי לימפומה ע“ש הודג‘קין בסיכון גבוה  13:32-13:44
ד“ר רון רם, מנהל היחידה להשתלות מח עצם, המרכז הרפואי ת“א ע“ש סוראסקי

טכנולוגיית ®Bispecific T-Cell Engager( BiTE(, קונספציה חדשה בטיפול בסרטן 13:44-13:56
ד"ר ישי עופרן, מנהל שרות הלוקמיה ואחראי אשפוז המטולוגי, הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם, חיפה

Anti PD-1 בריאה 13:56-14:08
ד“ר לזרב אירנה, רופאה בכירה במכון האונקולוגי, המרכז הרפוי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע  

טיפול חדשני בלוקמיה לימפוציטית כרונית 14:08-14:20
ד"ר יאיר הרישנו, מנהל שירות CLL, המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי

טיפול חדשני בחולי מיאלומה נפוצה  14:20-14:32
ד"ר יעל כהן, רופאה בכירה במכון ההמטולוגי, המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי

Bedamustine - מה חדש בטיפול בלימפומה פוליקולרית14:32-14:44
ד"ר שירלי שפירא, המטולוגית בכירה במרכז רפואי מאיר, כפר סבא ובמכבי. יועצת המטולוגיה של מערך הרוקחות של מכבי 

טיפול בפוליציטמיה וורה14:44-14:56
ד“ר ילנה מישנקו, רופאה בכירה, המכון המטאונקולוגי, מרכז רפואי בני ציון, חיפה

הטיפול במלנומה גרורתית עם משלבי תרופות מוכוונות מטרה14:56-15:08
פרופ‘ גל מרקל, מדען ראשי, מכון  אלה למבלבאום למנלומה, תל השומר 

ארוחת צהריים15:08-16:00

יזום 
והפקה

 The MEDICAL כנס

לסל התרופות 2016
8.09.15 | מלון דן פנורמה תל אביב

ההשתתפות בכנס הינה ללא תשלום בהרשמה מוקדמת לנציגי משרד הבריאות, 
מנהלים בקופות החולים, מנהלי מחלקות ורופאים בכירים. מספר המקומות מוגבל.

לפרטים והרשמה: 03-7650504 
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