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ייזום והפקה

Pharma2012

דמי רישום:
� רישום מוקדם עד ה-3.12.12: 40 ש“ח

� רישום מה-4.12.12 וביום הוועידה: 100 ש“ח 
* המחיר כולל מע"מ וארוחת צהריים

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

התכנסות ורישום  08:30-09:00

דברי פתיחה   09:00-09:20
ד“ר שמואל קלנג, יו“ר הכנס  

רשתות חבריות ברשות הרפואה  09:20-09:45
ליאת רבינוביץ‘, בוגרת מנהל למערכות בריאות  ומשפטים, מנהלת שיווק של הרשת החברתית “כמוני“  

מגמות בתחלואה נפשית   09:45-10:10
פרופ‘ חנן מוניץ, יועץ לבריאות הנפש, הנהלה ראשית, שירותי בריאות כללית  

טיפול בדלקת מפרקים שגרונית בעידן התרופות הביולוגיות  10:10-10:35 
ד"ר דבי זיסמן, מנהלת היחידה לראומטולוגיה, מרכז רפואי כרמל, שירותי בריאות כללית,   

מחוז חיפה וגליל מערבי  

הפסקה וביקור בתערוכה  10:35-11:10

הרפס זוסטר - מתחלואה למניעה  11:10-11:30
פרופ‘ גליה רהב, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות, המרכז הרפואי ע”ש שיבא, תל השומר  

עדכונים בטיפול בסוכרת הריונית  11:30-11:50
ד“ר משה זלוצובר, המכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטבוליזם, הקריה הרפואית רמב“ם, חיפה  

אינסולין בזאלי - הווה ועתיד  11:50-12:10
ד“ר יבגני מושקוביץ, מומחה לאנדוקרינולוגיה ורפואה פנימית, המכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטבוליזם,  

המרכז הרפואי מאיר, כ“ס  

 C עדכונים בטיפול בהפטיטיס  12:10-12:30
פרופ‘ אלי צוקרמן, היחידה למחלות כבד המרכז הרפואי כרמל ומחוז חיפה וג"מ   

הפסקת קפה וביקור בתערוכה  12:30-12:50

טיפולים ממוקדי עצם - יתרונות וסיכונים  12:50-13:10
ד“ר ויקטוריה ניימן, המכון האונקולוגי, בי“ח בילינסון, המרכז הרפואי רבין, פ“ת  

מרקרים פרדקטיבים וטיפולים מכווני מטרה בסרטן מעי גס גרורתי  13:10-13:30
ד“ר איילה הוברט, מנהלת המרכז לגידולים במערכת העיכול, מכון שרת, המרכז הרפואי הדסה עין כרם, ירושלים  

תרופות אנטי VEGF חדשות בטיפול בסרטן קולורקטל מטסטטי  13:30-13:50 
ד“ר עידו וולף, מנהל האונקולוגיה הרפואית, המערך האונקולוגי, המרכז הרפואי ת“א  

הטיפול הכרוני בכאב הנוירופתי הכרוני      13:50-14:10
ד"ר יעל שטרן, מומחית בנוירולוגיה ושיכוך כאב, המרכז הרפואי ע"ש שיבא תל השומר  

דברי סיכום  14:10-14:20
ד“ר שמואל קלנג, מנהל המחלקה לפרמקולוגיה ומנהל המחלקה לרוקחות, שירותי בריאות כללית  

סיום וארוחת צהריים     14:20


