
התכנסות ורישום08:30-09:00

ברכת יו"ר הכנס09:00-09:10
ד“ר ניקי ליברמן, ראש אגף רפואה, חטיבת הקהילה, שרותי בריאות כללית

פרופ‘ אבי פורת, מנהל מכון המחקר, מכבי שירותי בריאות

מליאת בוקר - פאנלים
פאנל - כלכלת תרופות09:10-09:50

עו“ד יואל ליפשיץ, מנכ"ל לביא מדטק, לשעבר סמנכ“ל פיקוח על קופות החולים במשרד הבריאות
פרופ‘ אליק אבירם, מנהל מדעי, המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות

אתי סממה, ראש האגף למדיניות טכנולוגיות רפואיות, משרד הבריאות
ד“ר מורדי רבינוביץ, יועץ market access וכלכלת תרופות, מ.ר. סל לבריאות בע"מ

פרופ‘ משה לשנו, מנהל תחום כלכלת בריאות, אוניברסיטת ת”א

פאנל - מודלים של ביטוח09:50-10:30
ד“ר דנה שוורץ אילן, מנהלת היחידה לקידום מידע ומחקר רפואי באגף רפואה, חטיבת הקהילה, שירותי בריאות כללית.

מרצה מן החוץ במחלקה לניהול מערכות בריאות באוניברסיטת בן גוריון בנגב
נועז בר ניר, מנכ"ל חברת הרוקח, לשעבר מנכ"ל משרד התיירות, סמנכ"ל כספים בשירותי בריאות כללית

וראש צוות בריאות באגף התקציבים במשרד האוצר
חניאלה וילנר, מנהלת השב“ן, מכבי שירותי בריאות

עו”ד עדי ניב-יגודה, מומחה למשפט רפואי, מרצה בבית הספר לרפואה באוניברסיטת ת"א וחבר ועדת גרמן                                              
עופרה פיינמסר, מנכ"ל .Do Group Ltd לשעבר מנכלי"ת פייזר פולין ופייזר ישראל

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:30-11:00

הרצאות מגוונות
יו״ר: ד“ר ברוך יצחק, מומחה ברפואת משפחה, רכז סוכרת, שירותי בריאות כללית מחוז חיפה    

הכליה בסוכרת: מאיבר פגוע לבעל ברית   |   בחסות: אסטרה זניקה11:00-11:20
ד“ר יבגני מושקוביץ, מומחה לאנדוקרינולוגיה ורפואה פנימית מנהל מרפאת סוכרת מחוזית, דן פ"ת, שירותי בריאות כללית          

GLP-1 וגלוקגון - רב הניסתר על הגלוי   |   בחסות: סאנופי 11:20-11:40
ד“ר דרור דיקר, מנהל מחלקה פנימית ד' והמרכז הרב תחומי לטיפול בעודף משקל, בית חולים השרון, מרכז רפואי רבין, פ"ת

HCV העתיד כבר כאן   |   בחסות: ניאופארם11:40-12:00
ד“ר אורן שבולת, מנהל יחידת הכבד, המכון למחלות דרכי העיכול והכבד, המרכז הרפואי תל-אביב

שיקולים טיפוליים באיזון הסוכרת   |   בחסות: נוברטיס12:00-12:20
ד“ר ברוך יצחק, מומחה ברפואת משפחה, רכז סוכרת, שירותי בריאות כללית מחוז חיפה    

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:20-12:35

הרצאות מגוונות
יו״ר: ד“ר אביבית כהן, יחידת הסוכרת הדסה עין כרם, מכון סוכרת מכבי, ירושלים

inhibitors SGLT-2 - אופקים חדשים לטיפול בסוכרת סוג 2. עדכונים מה-ADA וה-AACE2014   |   בחסות: יאנסן12:35-12:55
ד“ר גבי ליברמן, מנהלת היחידה להשמנה, המכון האנדוקריני, המרכז הרפואי ע”ש שיבא, תל השומר 

עדכונים בטיפול בסרטן ריאה מסוג NSCLC   |   בחסות: נוברטיס12:55-13:15
ד“ר יאיר בר, מנהל יחידת ריאה, מכון אונקולוגי, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר. יו“ר חוג סרטן הריאה בישראל

חידושים בשיכוך כאב אונקולוגי   |   בחסות: מדיסון פארמה13:15-13:35
ד“ר אורית דולברג, רופאה בכירה, מחלקת הרדמה ויחידה לשיכוך כאב, מרכז רפואי שיבא, תל השומר

13:35-13:55BI :עדכונים וחידושים   |   בחסות  - DPP4 מעכבי
ד“ר אביבית כהן, יחידת הסוכרת הדסה עין כרם, מכון סוכרת מכבי, ירושלים

ארוחת צהריים13:55-14:30

כנס עדכונים ברפואת קהילה
עדכונים בתרופות וטכנולוגיות

            ברפואה בישראל
11.7.2014 

מלון דן פנורמה, ת"א

ייזום והפקה ההשתתפות בכנס אינה כרוכה בתשלום אך מותנית בהרשמה מראש. 
מספר המקומות מוגבל
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