הכנס השנתי

למחלות נדירות
ומחלות אונקולוגיות

22.2.2017
דיוויד אינטרקונטיננטל
תל אביב

08:30-09:00

התכנסות ורישום
דברי פתיחה

09:10-09:40

סרטן ריאה מבעד ומעבר לקווים

09:40-10:10

גישות חדשות לרפואה מותאמת אישית של מחלות נדירות

10:10-10:30

סרטן ריאה – פרדיגמות חדשות בטיפול בסרטן ריאה מתקדם מסוג תאים לא קטנים
עם מוטציה בegfr-

10:30-11:00

הפסקת קפה וביקור בתערוכה

11:00-11:20

מחלת גושה – מחלה נדירה עם בשורה

11:20-11:40

טיפולים בסרטן ראש צוואר

11:40-12:00

סרטן שחלה בחולות עם מוטציה בbrca-

12:00-12:20

דושן והתרופות המפותחות בתחום

12:20-12:40

הפסקת קפה וביקור בתערוכה

12:40-13:00

יתר לחץ דם ריאתי :אבחנה והגישה הטיפולית החדשה

13:00-14:00

פאנל :תרופות יתום ואולטרה יתום .האם יש מחיר שהוא יקר מדי? האם יש
לקבוע מחיר תקרה? תרופות יתום שאינן אינובטיביות (תרופות מקוריות
או ממותגות) אך עולות הון עתק האם על המדינה לחסום את הרישום?

14:00-15:00

ארוחת צהריים וסיום

09:00-09:10

יו"ר הכנס :ד"ר יואב קידר ,ראש מדור אישורי תרופות וטכנולוגיות ,חטיבת הקהילה ,מאוחדת
פרופ’ ניר פלד ,מנהל המרכז לרפואה מותאמת אישית ויחידת סרטן הריאה ,מרכז דוידוף לסרטן ,בית חולים בילינסון,
מרכז רפואי רבין ,ובית חולים השרון ,פתח תקוה
פרופ' מיגל וייל ,מעבדה למחלות ניווניות ורפואה מותאמת אישית ,הפקולטה למדעי החיים ,אוניברסיטת תל אביב

ד"ר עבד אגבריה ,מנהל המכון האונקולוגי  ,מרכז רפואי בני ציון ,חיפה

פרופ׳ חנה רוזנבאום ,מנהלת מרפאה המטולוגית ומרפאת גושה ,שירותי בריאות כללית ,המרפאה היועצת מגדלי נצרת
ד"ר אהרון פופובצר ,מנהל יחידת ראש צואר ,סגן מנהל מכון דוידוף וסרטן ,מנהל מכון אונקולוגי,
בית חולים בילינסון ,מרכז רפואי רבין ,פתח תקוה
ד"ר יפעת כדן ,גינקו אונקולוגית ,היחידה הגינקו אונקולוגית במחלקת נשים ויולדות ,מרכז רפואי מאיר ,כפר סבא
פרופ' יורם נבו ,מנהל מכון לנוירולוגיה ,מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל ,פתח תקוה ואוניברסיטת תל אביב

פרופ' יוחאי אדיר ,מנהל מכון ריאות ,מרכז רפואי כרמל ,חיפה ,יו"ר האיגוד הישראלי לרפואת ריאות

מנחה :ד"ר יואב קידר ,ראש מדור אישורי תרופות וטכנולוגיות ,חטיבת הקהילה ,מאוחדת
משתתפים:
ד"ר יוסף לומניצקי ,הרוקח הראשי ומנהל מערך הרוקחות והפרמקולוגיה ,מכבי שירותי בריאות
מגר' טל מורגנשטיין ,מנהלת האגף להערכת טכנולוגיות בסל הבריאות ,משרד הבריאות
פרופ' מוטי רביד ,מנהל רפואי ,מרכז רפואי מעייני הישועה ,בני ברק ,יו"ר האגודה הישראלית לסוכרת
שמוליק בן יעקב ,יו"ר האגודה לזכויות החולה
ד"ר דניאל כץ ,יו"ר ארגון הרוקחות
ד"ר הדר ירדני ,מנהלת המחלקה להתפתחות הילד ושיקומו ,משרד הבריאות

בחסות

ההשתתפות בכנס הינה ללא עלות ומיועדת ל:
גנטיקאים ,אונקולוגים ,פנימאים ,רופאי משפחה ,רופאי ילדים ,אחיות
אונקולוגיות ,מנהלים בקופות חולים ,נציגי משרד הבריאות

לפרטים והרשמה03-7650504 :

יזום
והפקה

