תוכנית הכנס רוקחים מובילים שינוי

The Pharmaceutical Society of Israel

הכנס השנתי ה 20-של ארגון הרוקחות בישראל
מלון דן פנורמה ,תל אביב | 8:00-16:30 | 17.03.2020
 8:00-9:00התכנסות
 9:00מושב פתיחה
 9:00-9:10ברכות ד"ר אלינה אמיתי ,יו"ר ארגון הרוקחות בישראל
 9:10-9:40סיכום פעילות הארגון ,הצגה בפאנל ע"י יו"ר ועדות ומנהלי תחום
 9:40-9:50ברכות משרד הבריאות
 9:50-10:00הענקת אות מופת מטעם ארגון הרוקחות
 10:00-10:10פרסים לעבודות מצטיינות
 10:10מושב מליאה
 10:10-10:30העצמת הרוקחים והפחתת שחיקה -סיכום פעילות ותוכניות לעתיד
מגר‘ מירי טריניין ,רוקחת מחוזית ,לשכת הבריאות ,תל אביב ,משרד הבריאות
 10:30-11:00המפגש בין הרוקח לקשיש בעידן של מעבר לטיפול ביתי באוכלוסייה הגריאטרית.
ד"ר יורם מערבי ,מערך שיקום וגריאטריה המרכזים הרפואיים הדסה האוניברסיטה העברית

 11:00-11:30הפסקת כיבוד קל וסיור בתערוכת הפוסטרים
 11:30-13:30מושבים מקבילים א‘
 13:30-14:00הפסקת כיבוד קל וסיור בתערוכת הפוסטרים
 14:00-15:30מושבים מקבילים ב‘
 15:30-16:30ארוחת צהריים וסיור בתערוכת הפוסטרים

מושבים מקבילים א‘ 11:30-13:30
רוקחים מובילים שינוי וקובעים מדיניות
יו"ר מגר' מירי טריניין ,רוקחת מחוזית ,לשכת הבריאות,
תל אביב ,משרד הבריאות
יו"ר אריאלה אבן ,מנהלת מדור רוקחות בתי חולים,
משרד הבריאות

רוקחים במחקר ,יזמות וחדשנות פורצת דרך
יו"ר פרופ' דוד סטפנסקי ,המחלקה לביוכימיה ופרמקולוגיה
קלינית ,הפקולטה למדעי הבריאות ,אוניברסיטת בן -גוריון בנגב
יו"ר פרופ' אילן מתוק ,החוג לרוקחות קלינית ,המכון למדעי
התרופה ,ביה"ס לרוקחות ,הפקולטה לרפואה,
האוניברסיטה העברית בירושלים

רוקחים מטפלים ומקדמים בריאות
יו"ר ד"ר כרמיל עזרן ,רוקחת קלינית ,מנהלת מחלקת איכות,
בטיחות ומניעת זיהומים הרצלייה מדיקל סנטר,
מנהלת המערך הקליני ,ארגון הרוקחות בישראל
יו"ר ד"ר סבטלנה לבדינסקי ,רוקחת קלינית ,מחוז דרום
שרותי בריאות כללית ,מנהלת תוכן מקצועי ועורכת ראשית
כתב העת "קפסולה" ,ארגון הרוקחות בישראל

11:30-11:50
הערכת טכנולוגיות של תרופות במסגרת עדכון סל שירותי
הבריאות-הרוקח כמקור ידע ומומחיות
מגר' טל מורגנשטיין ,מנהלת האגף להערכת טכנולוגיות בסל הבריאות

11:30-11:50
בניית מערכת רפואית לומדת ,מבוססת נתונים ובינה מלאכותית -
מחקר ופיתוח בK-
ד"ר עמיחי פרלמן ,חברת K Health

11:30-11:50
שינוי פרדיגמת הטיפול במחלת הסוכרת
ד"ר אביבית כהן ,מומחית באנדוקרינולוגיה ,המחלקה לאנדוקרינולוגיה
ומטבוליזם ,במרכז רפואי אוניברסיטאי,הדסה עין כרם
בחסות חברת Novo Nordisk

11:50-12:10
שנה ראשונה לרפורמת הקנאביס הרפואי בישראל תובנות מהשטח,
מסקנות והמלצות
עיסא נוייסר ,מנהל אגף תרופות ,סופר פארם ארמון חיפה

11:50-12:10
מוטציות נדירות בסרטן ריאה -הווה ועתיד
ד"ר סאמח דאהר ,מחלקה אונקולוגית ,מרכז רפואי שיבא תל השומר
בחסות חברת Roche

12:10-12:30
שמים סוף לאלימות בבתי מרקחת
שרון מאירסון ,רוקחת אחראית ומנהלת בית מרקחת סופר פארם
קניון חולון

12:10-12:30
התמכרות מוח ותרופות
פרופ' רמי יקה ,התחום לפרמקולוגיה ,בית הספר לרוקחות והמכון למדעי
התרופה ,הפקולטה לרפואה ,האוניברסיטה העברית בירושלים.

12:10-12:30
רוקח בקליק -יעוץ רוקחי דיגיטאלי ע"י רוקחי צ'אט ברשת סופר פארם
עמנואל שנידר-זדה ,רוקחת ומנהלת אגף בית מרקחת ,סופר פארם
סניף ביל"ו סנטר
בחסות חברת :סופר פארם

12:30-12:50
רוקחות בתי חולים  5שנים מהיום -החזון והדרך להגשמתו
אריאלה אבן ,מנהלת מדור רוקחות בתי חולים ,משרד הבריאות

12:30-12:50
פרמקוקינטיקה של מוצרי קנאביס רפואי
פרופ' דוד סטפנסקי ,המחלקה לביוכימיה ופרמקולוגיה קלינית ,הפקולטה
למדעי הבריאות ,אוניברסיטת בן -גוריון בנגב
בחסות חברת Rafa

12:30-12:50
שירות מלווה שבר -טיפול ומעקב במאושפזים עם שבר צוואר ירך
ד"ר תמר פישר-נגב ,רוקחת קלינית ,מחלקה אורתופדית,
המרכז הרפואי הדסה ירושליים

12:50-13:10
הדרך לטיפול בהשמנת יתר עוצרת בקנאביס
פרופ' יוסי תם ,מנהל המעבדה לחקר השמנת יתר ומטבוליזם ומנהל
המרכז הבינתחומי לחקר קנבינואידים .המכון למדעי התרופה ,בית הספר
לרוקחות ,הפקולטה לרפואה ,האוניברסיטה העברית בירושלים.

12:50-13:10
צמתים פרדיקטיביים בטיפול בסרטן שד מוקדם מסוג  HER2חיובי
ד"ר אורה רוזנגרטן ,מנהלת היחידה לאונקולוגיה גינקולוגית מרכז רפואי
שערי צדק
בחסות חברת Roche

13:10-13:30
חדשנות בטיפול התרופתי להשמנה ותפקידו של הרוקח בתחום
ד"ר עידית דותן ,אחראית על תחום סוכרת והשמנת יתר ,המכון
לאנדוקרינולוגיה ,סוכרת ומחלות מטבוליות ,מרכז רפואי בילינסון
בחסות חברת Novo Nordisk

13:10-13:30
חשיבות הייעוץ הרוקחי בניהול תופעות לוואי ואינטראקציות בין תרופתיות
בחולים אונקולוגיים
מגר‘ היתם מנסור ,רוקח אונקולוגי וסגן מנהל שרותי רוקחות,
מרכז רפואי מאיר

12:50-13:10
"הקדם תרופה למכה" -הבטים בניהול סיכונים בעולם הרוקחות
עו"ד לימור כהן -אשכנזי ,מנהלת היחידה לניהול סיכונים ברפואה ,הקרן
הפנימית לביטוחי הממשלה -חברת ענבל

13:10-13:30
מערכת היחסים בין החולה הפרטני לחברות התרופות-המותר והאסור
עו"ד ,ד"ר ברוקחות ,שגב שני ,סמנכ"ל רפואה ,ציות ורגולצייה ,ניאופרם
בע"מ ,מרצה בכיר ,המחלקה לניהול מערכות בריאות,
אוניברסיטת בן גוריון

הפסקה 13:30-14:00

11:50-12:10
יעוץ רוקחי יזום למבוגרים עם ריבוי תרופות
ד"ר יעל שחר ,רוקחת קלינית מחוז דרום ,קופת חולים מאוחדת

מושבים מקבילים ב‘ 14:00-15:30
רוקחים מובילים שינוי וקובעים מדיניות  -סדנת עבודה
יו"ר מגר' מירי טריניין ,רוקחת מחוזית ,לשכת הבריאות,
תל אביב ,משרד הבריאות
יו"ר אריאלה אבן ,מנהלת מדור רוקחות בתי חולים,
משרד הבריאות

רוקחים במחקר ,יזמות וחדשנות פורצת דרך
יו"ר פרופ' דוד סטפנסקי ,המחלקה לביוכימיה ופרמקולוגיה
קלינית ,הפקולטה למדעי הבריאות ,אוניברסיטת בן -גוריון בנגב
יו"ר פרופ' אילן מתוק ,החוג לרוקחות קלינית ,המכון למדעי
התרופה ,ביה"ס לרוקחות ,הפקולטה לרפואה ,האוניברסיטה
העברית בירושלים

רוקחים מטפלים ומקדמים בריאות
יו"ר ד"ר כרמיל עזרן ,רוקחת קלינית ,מנהלת מחלקת איכות,
בטיחות ומניעת זיהומים הרצלייה מדיקל סנטר,
מנהלת המערך הקליני ,ארגון הרוקחות בישראל
יו"ר ד"ר סבטלנה לבדינסקי ,רוקחת קלינית ,מחוז דרום
שרותי בריאות כללית ,מנהלת תוכן מקצועי ועורכת ראשית
כתב העת "קפסולה" ,ארגון הרוקחות בישראל

 14:00-15:00סדנת עבודה
14:00-14:20
הערכת מטופל סוכרתי מורכב 2020
ד״ר רקפת בכרך ,רופאת סוכרת ומומחית ברפואת משפחה ,ובקרית
הסוכרת במחוז שו״ש שרותי בריאות כללית
בחסות חברת Novo Nordisk

14:00-14:20
חידושים בטיפול במלנומה חיובית למוטצייה ב –  ,BRAFדיוני מקרים
ד"ר נתי אשר ,אונקולוג בכיר ,מכון אלה למלבאום לאימונו אונקולוגיה,
מרכז רפואי שיבא תל השומר
בחסות חברת Novartis

שנה ראשונה לרפורמת הקנאביס הרפואי בישראל תובנות מהשטח,
מסקנות והמלצות
ד"ר רון תומר ,מנהל הועדה המקצועית ,ארגון הרוקחות בישראל

14:20-14:40
)Health Economics and Outcomes Research (HEOR
תחום מתפתח ומשפיע על מחזור חיי התרופה
רינת ריבלוב ,דירקטור  ,HEORטבע

14:20-14:40
סיפורה של הכנה רוקחית -נהל  135הלכה למעשה
פרופ' איל שורצברג ,מנכ"ל ניאופרם קיור ,מרכז תוכנית לתואר שני
ברוקחות קלינית קהילתית וניהול רגולטורי ,אוניברסיטת בן גוריון
בחסות חברת Neopharm Cure

שמים סוף לאלימות בבתי מרקחת
מגר' מירי טריניין ,רוקחת מחוזית ,לשכת הבריאות ,תל אביב,
משרד הבריאות

14:40-15:00
אקסוזומים :מפסולת תאית למטרה רפואית מבטיחה
פרופ' אלי בית-ינאי ,המחלקה לביוכימיה ופרמקוליוגיה קלינית,
הפקולטה למדעי הבריאות ,אוניברסיטת בן -גוריון בנגב

רוקחות בתי חולים  5שנים מהיום -החזון והדרך להגשמתו
אריאלה אבן ,מנהלת מדור רוקחות בתי חולים ,משרד הבריאות

15:00-15:20
התאמת פורמולציות לתרופות באמצעות מבנה מולקולרי וננו -אינפורמטיקה
פרופ' יוסי שמאי ,ראש מעבדה להנדסת ננו -רפואה ממוחשבת ,הפקולטה
להנדסה ביו -רפואית ,הטכניון

14:40-15:00
חשיבות עבודה משותפת של רופאים ורוקחים במסגרת צוות רב
מקצועי לשיפור איזון חולי סוכרת סוג 2
ד"ר יבגני מושקוביץ ,מומחה ברפואה פנימית ואנדוקרינולוגיה ,מנהל
מרפאת סוכרת מחוזית ,מחוז דן פ"ת שירותי בריאות כללית
בחסות חברת Boehringer-Ingelheim

הערכת טכנולוגיות של תרופות במסגרת עדכון סל שירותי
הבריאות-הרוקח כמקור ידע ומומחיות
מגר' טל מורגנשטיין ,מנהלת האגף להערכת טכנולוגיות בסל הבריאות

"הקדם תרופה למכה" -הבטים בניהול סיכונים בעולם הרוקחות
ד"ר אלינה אמיתי ,יו"ר ארגון הרוקחות בישראל

מערכת היחסים בין החולה הפרטני לחברות התרופות-המותר והאסור
עו"ד ,ד"ר ברוקחות ,שגב שני ,סמנכ"ל רפואה ,ציות ורגולצייה ,ניאופרם
בע"מ ,מרצה בכיר ,המחלקה לניהול מערכות בריאות,
אוניברסיטת בן גוריון

 15:00-15:30פאנל מנחים מסכם  :ממצאים ויעדים לשנת 2020

15:00-15:20
תפקיד הרוקח בטיפול בCOPD -
ד"ר מיכאל סגל ,מומחה ברפואת ריאות ,מכון ריאות,
מרכז רפואי שיבא ,תל השומר
בחסות חברת Boehringer-Ingelheim

