כנס פארמה ישראל
בוועידה הכלכלית הלאומית  2015של
משקיעים בבריאות  -מבטיחים את המחר
 1בספטמבר  ,2015י"ז באלול תשע"ה
מלון דיוויד אינטרקונטיננטל ,תל אביב
הכנס במעמד כבוד שגריר ארה"ב בישראל ,מר דן שפירו
 009:00-10:00התכנסות
 • 10:00-10:10דברי פתיחה :גב’ תמי אלטרץ ,יו”ר פארמה ישראל ומנכ”לית AbbVie Biopharmaceuticals Ltd.

       גב’ עידית צ’רנוביץ ,מנכ”לית פארמה ישראל
 10:10-10:30אחד על אחד 2 :מילארד  ₪טכנולוגיות מתקדמות כל שנה 300 ,מליון  ₪בסל ,מאות אלפי חולים ללא
מענה –  10קושיות על סל התרופות
מתן חודורוב מראיין את פרופ’ יונתן הלוי ,יו”ר ועדת הסל בשנים  2013-2015ומנכ”ל המרכז הרפואי שערי צדק0
 10:30-11:30מושב ראשון:
התרומה והחדשנות של חברות התרופות הרב לאומיות לרפואה ולאיכות החיים של מטופלים -כיצד
תעשיית התרופות מצעידה את המדע קדימה
• 		מנחה :מר מתן חודורוב ,פרשן לענייני כלכלה ,חדשות 10
• ד”ר תמי קרני ,כירורגית המכון לבריאות השד ,בית חולים אסף הרופא ויו”ר הלשכה לאתיקה
של ההסתדרות הרפואית בישראל
• 		פרופ’ רן בליצר ,מנהל מכון כללית למחקר ,שירותי בריאות כללית
• 		פרופ’ גל מרקל ,מדען ראשי ,מכון אלה למלבאום למלנומה ,מרכז רפואי שיבא
• 		פרופ’ אליעזר רחמילביץ’ ,יו”ר האגף למדיניות רפואית ,ההסתדרות הרפואית בישראל
• 		מגר’ טל מורגנשטיין ,מנהלת האגף להערכת טכנולוגיות בסל הבריאות ,משרד הבריאות
• 		מר דורון שליט ,מנכ”ל  GSKישראל
 11:30-12:30מושב שני:
מידע או פרסום? זו השאלה .מה בין רגולציה לאינפורמציה?  -הגבלת מידע בעידן של טכנולוגיה
מתקדמת
כיצד בא לידי ביטוי האינטרס הציבורי בנהלי משרד הבריאות
• 		מנחה :גב’ סיון קלינגבייל ,עיתונאית כלכלית ומגישת התכנית “עושות חשבון”
• 		גב’ דליה דורנר שופטת בית המשפט העליון (דימוס) ונשיאת מועצת העיתונות
• 		ד”ר איל שורצברג ,ראש אגף הרוקחות ,משרד הבריאות  
• 		פרופ’ איתמר רז ,מנהל יחידת הסוכרת ,בי”ח הדסה עין-כרם ויו”ר המועצה הלאומית לסוכרת
• 		מר’ שמוליק בן יעקב ,יו”ר האגודה לזכויות החולה
• ד”ר יאיר שינדל ,ראש המטה הלאומי ישראל דיגיטלית ,משרד ראש הממשלה
• נציג פארמה ישראל
012:30-13:00הפסקת קפה
013:00-14:00מושב בריאות במליאה המרכזית
סל התרופות  -איומים והזדמנויות
• דברי פתיחה :הרב יעקב ליצמן ,סגן שר הבריאות
בהנחיית שאול אמסטרדמסקי ,כתב בכיר ,כלכליסט
 14:00-14:40ארוחת צהריים
 14:45-16:00מושב רביעי:
הפיכתה של ישראל לאבן שואבת למחקרים קליניים
• דברי פתיחה :הרב אריה מכלוף דרעי ,שר הכלכלה
• מנחה :הילה אלרואי ,עורכת תחום בריאות ,חדשות 10
• 		מר מיכה פרלמן ,רכז השכלה גבוהה ומו”פ ,אגף תקציבים ,משרד האוצר
• 		ד”ר רוית גבע ,יו”ר עמותת  CTrialsומנהלת יחידת המחקר ,המערך האונקולוגי ,בי”ח איכילוב
• 		עו”ד טליה אגמון ,סגנית בכירה ליועצת המשפטית ,לשכה משפטית ,משרד הבריאות
• 		מר עמית לנג ,מנכ”ל משרד הכלכלה
• 		פרופ’ ארנון אפק ,משרד הבריאות והפקולטה לרפואה ע”ש סאקלר ,אוניברסיטת ת”א
• 		גב’ אפרת לוי ,משתתפת במחקר קליני
• 		מר שלמה מנע ,נשיא נוברטיס ישראל
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