כנס פארמה ישראל 2014
מקור עם ערך  -על חברה ,כלכלה ותרופות מקור

The Value of Innovation - Pharmaceutical Innovation
and its Impact on Health, Economic and Social Outcomes

להרשמה

09:00-08:00

רישום וכיבוד קל

09:15-09:00

דברי פתיחה :גב' תמי אלטרץ ,יו"ר פארמה ישראל
דברי ברכה :ח"כ נפתלי בנט ,שר הכלכלה
תעשיית תרופות המקור הרב לאומית בישראל  -תמונת מצב
מר דניאל ברמן ,מנכ"ל פארמה ישראל

09:45–09:15

הרצאת מפתח:
הקשר בין תרופות מקור ,תוחלת חיים ופרודוקטיביות
פרופ' פרנק ליכטנברג ,ביה"ס למנהל עסקים ,אוני' קולומביהNY ,

10:30-09:45

מושב ראשון" :תרופות מקור – הערך המוסף"
תרומתה של תעשיית תרופות המקור לחברה ולכלכלה בישראל
פרופ' פרנק ליכטנברג ,ביה"ס למנהל עסקים ,אוני' קולומביהNY ,
גב' הילי וואלך ,יו"ר עמותת מפרקים צעירים
מר אבי דנציגר ,מנכ"ל חברת רוש פרמצבטיקה )ישראל( בע"מ
פרופ' איתמר רז ,מנהל היחידה לסוכרת ,בית החולים הדסה עין כרם
פרופ' ורדה שלו ,מנהלת האגף לרפואה ראשונית מכבי שירותי בריאות
מנחה :קרן מרציאנו ,מגישת "תוכנית חיסכון" ,ערוץ 2

11:00–10:30

הפסקת קפה וכיבוד

11:30-11:00

הרצאת מפתח:
יזמות טכנולוגית כמפתח לעולם של שלום ושגשוג כלכלי
פרופ' דן שכטמן ,חתן פרס נובל לכימיה 2011

12:15–11:30

מושב שני" :מן המעבדה אל השוק"
אתגרים והזדמנויות לשיתוף פעולה בין תעשיית תרופות המקור
לקהילת החוקרים בישראל
פרופ' מרטה רוזין ווינשטוק ,פרופ' לפרמקולוגיה ,האוניברסיטה העברית
פרופ' שלמה נוי ,סמנכ"ל מחקר ופיתוח ,המרכז הרפואי שיבא תל השומר
עו"ד יעקב מיכלין ,מנכ"ל יישום  -החברה לפיתוח המחקר של האוניברסיטה העברית
מר לארי איידלסון ,מנכ"ל חברת נובו נורדיסק
ד"ר איל שורצברג ,מנהל אגף הרוקחות ,משרד הבריאות
מנחה :אביב פרנקל ,כתב טכנולוגיה ,חדשות ערוץ 10

12:45–12:15

הפסקת קפה

13:15 -12:45

הרצאת מפתח:

לחץ כאן

מר שאול זינגר ,מחבר הספר Start Up Nation

14:00–13:15

מושב שלישי" :אז למה לא פארמה "?NATION
"כיצד ניתן להציב את ישראל בחזית החדשנות הפרמצבטית בעולם?"
ד"ר אורה דר ,ראש תחום מדעי החיים ,לשכת המדען ראשי ,משרד הכלכלה
גב' יוליה איתן ,סגנית ראש המועצה הלאומית לכלכלה במשרד רוה"מ
ד"ר ענת כהן-דייג ,מנכ"ל קומפיוג'ן
מר עידו לשם ,מנכ"ל חברת BMS
מר ירון ברסקי ,שותף מנהל ,רוברטס מיטאני ישראל
מנחה :עידו סולומון ,כתב טכנולוגיה ,חדשות ערוץ 2

15:00-14:00

ארוחת צהריים

* תוכנית הכנס נתונה לשינויים
* ההשתתפות בכנס מותנית ברישום מראש

להרשמה
לחץ כאן

למפת הגעה
לחץ כאן

