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ייזום 
והפקה

כנס כללית
לתרופות ביולוגיות

וביוסימילארס
5.9.2018מה צופן לנו העתיד?

מלון דניאל הרצליה

ההשתתפות בכנס הינה ללא עלות ומיועדת לרופאים, רוקחים,  
מכל קופות החולים ובתי החולים ונציגי מערכת הבריאות

התכנסות ורישום 08:30-09:00
מטרת הכנס: העברת ידע על תרופות ביולוגיות וביוסימילאריות09:00-09:10

יו"ר הכנס: פרופ' ארנון כהן, מנהל מחלקת מדידת איכות ומחקר, הנהלה ראשית, שירותי בריאות כללית 

מושב פתיחה
גישת משרד הבריאות לביוסימילר מנקודת מבטה של קלינאית  09:10-09:40

ד"ר לי גולדשטיין, יו"ר האיגוד הישראלי לפרמקולוגיה קלינית, מנהלת היחידה לפרמקולוגיה קלינית פנימית ג' 
מרכז רפואי העמק, עפולה

האם התרופות הביולוגיות הופכות לגרסה ביוסימילארית של עצמן?09:40-10:00
פרופ' ארנון כהן, מנהל מחלקת מדידת איכות ומחקר, הנהלה ראשית, שירותי בריאות כללית 

תרופות ביוסימילאריות בפוריות  10:00-10:20
פרופ' איתן לוננפלד, יו"ר החטיבה למיילדות וגניקולוגיה, המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע 

והפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
פרדיגמה טיפולית במחלות מעי דלקתיות10:20-10:40

ד"ר עופר בן-בסט, היחידה למחלות מעי דלקתיות, המערך למחלות דרכי העיכול
והכבד מרפאת לב תלפיות-כללית, מחוז ירושלים  

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 10:40-11:10

מושב בוקר
11:10-11:30 Experience in Rheumatology, A Physician’s Perspective on The Use of Biosimilars

 פרופ' הווארד עמיטל, מנהל פנימית ב', מנהל המכון האוטואימוני ע"ש זבלדוביץ', המרכז הרפואי ע"ש שיבא,
תל השומר, ראש החוג לרפואה פנימית, הפקולטה ע"ש סקלר, אוניברסיטת תל אביב                

תרופת מקור באימונואונקולוגיה – Anti- PD1 כתרופה פורצת דרך בטיפול בסרטן 11:30-11:50
ד"ר נעם אסנה, מנהל המכון האונקולוגי, המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון     

11:50-12:10TBA
הפסקת קפה וביקור בתערוכה 12:10-12:30

מושב צהריים
ביוסמילארס של נוגדנים מונוקלונאליים- אתגרים מול הזדמנויות 12:30-12:50
מחקר ה-Nor-Switch ומה אפשר ללמוד ממנו?12:50-13:10

ד"ר דבי זיסמן, מנהלת יחידה ראומטולוגית, מרכז רפואי כרמל, מחוז חיפה וג”מ 
פאנל: מהפיכת תרופות הביוסימילאר בעולם: באירופה חדרו לשוק - בארה"ב אין תזוזה -13:10-14:00

מה צופן העתיד בישראל?
מנחה: פרופ' ארנון כהן, מנהל מחלקת מדידת איכות ומחקר, הנהלה ראשית, שירותי בריאות כללית

משתתפים:
 ד"ר שמוליק קלנג, ראש אגף מדיניות רוקחות וטכנולוגיות רפואיות, מנהל מכון המחקר מאוחדת                                                                                                                                   

פרופ' מחמוד אבו שקרה, יו"ר החטיבה הפנימית, יו"ר האיגוד הישראלי לראומטולוגיה, המרכז הרפואי 
 אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע

ד"ר שגב שני, מרצה בכיר נלווה, המחלקה לניהול מערכות בריאות, אוניברסיטת בן גוריון.
 סמנכ"ל רפואה, ציות ורגולציה, ניאופרם בע"מ

גב' יונה קציר מנטקה, מנכ"לית אגודת חולי הפסוריאזיס                                                                                                                     
ארוחת צהריים וסיום14:00-14:45

בחסות


