 08:30-09:00התכנסות ורישום
 09:00-09:10ברכת יו"ר הכנס
ד"ר ניקי ליברמן ,ראש אגף רפואה ,חטיבת הקהילה,
שרותי בריאות כללית

מליאת בוקר  -פאנלים

כנס The Medical

התרופות 2014
לסל
2.10.13

| לאונרדו סיטי טאואר ,ר"ג

יו"ר ומנחה הפאנלים :ד"ר ניקי ליברמן ,ראש אגף רפואה ,חטיבת הקהילה ,שרותי בריאות כללית
 09:20-09:50פאנל  - 1סל ואתיקה  /רופאים וחברות מול המערכת
פרופ' אהוד קוקיה ,ראש התכנית למנהל מערכות בריאות לתואר שני במכללה האקדמית לישראל
פרופ' סמי ויסקין ,מנהל היחידה לאשפוז קרדיולוגי ,המרכז הרפואי ת"א
פרופ' מוריס מוסרי ,מנהל המערך הקרדיולוגי ,מרכז רפואי מאיר ,כפר סבא
פרופ' בלה קאופמן ,מנהלת היחידה לסרטן השד ,המרכז הרפואי ע"ש שיבא ,תל השומר
אתי סממה ,ראש האגף למדיניות טכנולוגיות רפואיות (בפועל) ,משרד הבריאות .חברה ויועצת בוועדת הסל בשנים 2007-2012
פרופ' ז'ק ברנהיים ,יועץ לתחום נפרולוגיה ויל"ד ,שירותי בריאות כללית
 09:50-10:20פאנל  - 2טכנולוגיות בתי חולים  -האם סל נפרד או חלק מהסל הכללי?
ד"ר יצחק ברלוביץ ,מנהל מרכז רפואי וולפסון ,חולון
ד"ר בנימין זאב סנדר ,מנהל המחלקה להערכת טכנולוגיות רפואיות ,אגף טכנולוגיות רפואיות ,שירותי בריאות כללית
עו"ד יואל ליפשיץ ,מנכ"ל לביא מדטק ,לשעבר סמנכל פיקוח על קופות החולים במשרד הבריאות
פרופ' יהושע (שוקי) שמר ,יו"ר מועצת המנהלים ,אסותא מרכזים רפואיים .ראש המרכז הישראלי להערכת טכנולוגיות בשירותי הבריאות ,מכון גרטנר ,תל השומר
 10:20-10:50פאנל  - 3האם מודל הסל הנוכחי ראוי ,או שיש מקום להציע לקופות החולים את התקציב עם הגדרת מנגנון לחלוקת התקציב לטכנולוגיות

חדשות ,תוך בקרה קפדנית

פרופ' דן גרינברג ,ראש המחלקה לניהול מערכות בריאות ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב ויו"ר איספור-ישראל
עו"ד יואל ליפשיץ ,מנכ"ל לביא מדטק ,לשעבר סמנכל פיקוח על קופות החולים במשרד הבריאות
אתי סממה ,ראש האגף למדיניות טכנולוגיות רפואיות (בפועל) ,משרד הבריאות .חברה ויועצת בוועדת הסל בשנים 2007-2012
פרופ' יהושע (שוקי) שמר ,יו"ר מועצת המנהלים ,אסותא מרכזים רפואיים .ראש המרכז הישראלי להערכת טכנולוגיות בשירותי הבריאות ,מכון גרטנר ,תל השומר
10:50-11:05

Changing the landscape of SBS from within - coming soon
פרופ' פייר זינגר ,מכון לחקר התזונה ,המחלקה לטיפול נמרץ ,בית החולים בילינסון ,המרכז הרפואי רבין ,פתח תקוה .בית הספר לרפואה ע"ש סאקלר ,אוניברסיטת תל אביב

 11:05-11:35הפסקת קפה וביקור בתערוכה

מליאת בוקר  -אונקולוגיה

יו"ר :פרופ' בלה קאופמן ,מנהלת היחידה לסרטן השד ,המרכז הרפואי ע"ש שיבא ,תל השומר
 11:35-11:50חידושים בסרטן הערמונית
ד"ר אלי רוזנבאום ,מנהל היחידה לאונקולוגיה אורולוגית ,מרכז דווידוף לסרטן ,בית חולים בילינסון ,מרכז רפואי רבין ,פתח תקוה
 )BMS( 11:50-12:05רצף טיפולי אופטימאלי לחולי מלנומה גרורתית
פרופ' יעקב שכטר ,מנהל מכון אלה למלנומה ,המרכז הרפואי ע"ש שיבא בתל השומר
 12:05-12:20פריצות דרך בטיפול בחולות סרטן שד גרורתי מסוג  HER2חיובי
ד"ר שני פאלוך-שמעון ,מנהלת השירות לסרטן שד בצעירות,המכון לסרטן השד ,מערך האונקולוגי ,המרכז הרפואי ע"ש שיבא ,תל השומר
 12:20-12:35סרטן ראש צוואר גרורתי חוזר ,חידושים בטיפולים ביולוגיים
ד"ר עמיחי מאירוביץ ,רד"ר עמיחי מאירוביץ ,רופא בכיר במחלקה לאונקולוגיה ,מרכז רפואי הדסה ,ירושלים ומנהל בפועל של מחלקת האשפוז
 12:35-12:50טיפול כילציה בחולי טלסמיה אינטרמדיה ( )TIשאינם תלויים בעירויי דם ()NTDT
פרופ' יוסף קפלושניק ,מנהל היחידה להמטואונקולגיה ילדים ,המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה ,באר שבע
 12:50-13:05הטיפול ב ,CLL-הווה ועתיד
ד"ר יאיר הרישנו ,מנהל מרפאה המטולוגית ,המרכז הרפואי ת"א
 13:05-13:20אונקוטייפ פרוסטטה ,לניבוי מהלך המחלה
ד"ר אביבית פאר ,רופאה בכירה ,מכון אונקולוגי ,הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם ,חיפה

 13:20-13:40הפסקת קפה וביקור בתערוכה

מליאת צהריים

יו"ר :ד"ר בנימין זאב סנדר ,מנהל המחלקה להערכת טכנולוגיות רפואיות ,אגף טכנולוגיות רפואיות ,שירותי בריאות כללית
 13:40-13:55מנגנון פעולה חדש בטיפול ב( RA-דלקת מפרקים שגרונית)
פרופ' אורי אלקיים ,מנהלת היחידה לאשפוז יום ריאומטולוגי ,המרכז הרפואי ת"א
 13:55-14:10טיפול חדשני לחולים במחלת קושינג Signifor -
ד"ר אילנה לורבר ,יועצת רפואית חב' נוברטיס
 14:10-14:25השפעות ארוכות טווח של מניעת  RSVבשנת החיים הראשונה על התפתחות אסתמה בגילאים מאוחרים
פרופ' אשר טל ,מנהל מחלקת ילדים ב' ,המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה ,באר שבע
 14:25-14:40חשיבות הכללת חיסוני שפעת בכלל ובפלומיסט בפרט
ד"ר צחי גרוסמן ,מזכ"ל האיגוד לרפואת ילדים
 14:40-14:55חידושים בסיסטיק פיברוזיס
פרופ' חנה בלאו ,מנהלת מרפאת ריאות ,מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל ,פתח תקוה
 14:55-15:15פאנל :השימוש בטכנולוגית  Renal Denervationכטיפול בחולה עם יתר לחץ דם העמיד לטיפול תרופתי
TBA

 15:15-16:00ארוחת צהריים
בחסות

ההשתתפות בכנס אינה כרוכה בתשלום אך מחייבת רישום מראש .מספר המקומות מוגבל.
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