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 מניעת טעויות בתרופות וסיכונים בתקשורת

 טקס פתיחה  

 , ישראל ISOP ISRAEL, יו"ר MDאירן פרמונט, -ד"ר רינה -דברי פתיחה  8:30-8:40

8:40-9:10 
  EMA-ו FDAהרצאת פתיחה : שילוב בין תחומי, עתיד הפארמקוויג'לנס : פרספקטיבה של 

 .USA-( בCMPIופיטר פיט, נשיא מרכז התרופה לטובת הציבור ) EU-ב CIOMSלואה, נשיא -להפרופ' הרווה 

  SETTING THE STAGE   

 יו"ר המושב : פרופ' מתי ברקוביץ וד"ר איילה ליבנה  

9:10-9:25 
 מחיר הטעויות בתרופות : מהם המודלים השונים למדידת טעויות בתרופות? האם קיים ניגוד אינטרסים בין בעלי העיניין?

 ד"ר שי מושל, ראש תחום טכנולוגיות הבריאות בקרן מאוחדת, ישראל

9:25-9:40 
 להערכת טעויות כתוצאה מתופעות לוואיי EUDRAVIGILANCE-בנושא טעויות בתרופות והשימוש ב EMA-הדרכת ה

 , סוכנות התרופות האירופאיתEUDRAVIGILANCE-ב ד"ר קלין לונגו, מנכ"ל, חברת שירותי ייעוץ בפיתוח תרופות ומדריך בכיר

 ISMP:  INSTITUTE FOR SAFE MEDICATION PRACTICES   

9:40-10:00 
 במניעת טעויות בתרופות ISMPשנות ניסיון של  28הרצאת פתיחה : 

 USA-ב ISMPרונלד ליטמן, אוניברסיטת פנסילבניה ומנהל רפואי של  'פרופ

 הפסקת קפה 10:00-10:30

 סיכון בתקשורת

 יו"ר מושב : פרופ' ניק סבדליס

10:30-11:00 
 הרצאת פתיחה : עקרונות תקשורת לשמירת בטיחות המטופל והערכת ההשפעה של קמפיין תקשורת

 UKפרופ' ניק סבדליס, מנהל מדעי היישום ובטיחות בתרופות, קינג קולג' בלונדון, 

11:00-11:20 
 משבר האופיואידים : סקירת הקמפיינים הבינלאומיים על אופיואידים והשפעתם, גורמי סיכון צפויים מתוך מחקר קנדי.

 פרופ' יולה מוריד, אוניברסיטת מונטריאל, קנדה 

11:20-11:35  

 ISOPשותפי  -ע"י המועצה הלאומית למידע והדרכה למטופל  BEMEDWISEקמפיין של  -"  talk before you takeלפני שאתה נוטל" " "שאל

ISRAEL  

 , ישראל ISOP ISRAEL, יו"ר MDאירן פרמונט, -ד"ר רינה

 מזווית התעשייה : תוכנית לניהול סיכונים  

 גריןיו"ר המושב : ד"ר דבורה שפיר ופסקל   

11:40-11:55 
 פארמקוויג'ילנס חייבת להמציא את עצמה מחדש בגישה רוחבית הכוללת את כל בעלי העניין

 ד"ר דבורה שפיר, ראש תחום אבטחת איכות בינלאומית, רגולטורית, פייר פאבר, צרפת. 

12:25-12:40 
  חידושים בבטיחות המטופל באמצעות רפואה מותאמת אישית

 רגולציה, רוש ישראלד"ר ז'ק בר, מנהל 

12:10-12:25 
   VIGIBASEהשוואה בין סיגנאלים שזוהו ברשתות החברתיות ובין אלה שדווחו ע"י מערכת לדיווח ספונטני של 

  US-, צרפת וSANOFI-ו DATA2LIFEד"ר נטלי גבריאלוב, 

 ארוחת צהריים וביקור בתערוכה 12:25-13:50

 ( : פתרונות העתידIT) ( וטכנולוגיית מידעAIבינה מלאכותית )

 יו"ר המושב : בת עמי סדן ולימור אפשטיין

13:45-13:55 

 Connected Patient-כלכלת ה

 , ישראל VAICA MEDICALד"ר בת עמי סדן, מייסדת שותפה, מנהלת 

13:55-14:05 

 הערך והשימוש המעשי בניהול בטיחות במן תרופות  -מונע ע"י בינה מלאכותית  Real World Evidence-ה 

 , ישראל DATA2LIFEד"ר לימור אפשטיין, מייסדת 

14:05-14:15 
 אריזות "חכמות" לשימוש בטוח של התרופות  

 , ישראלWater-ioקובי בנטקובסקי, מנכ"ל 

14:15-14:25 
 פתרון מופעל ע"י בינה מלאכותית לניטור הספרות המקומית 

 'LV ,Inpharmatis Boardד"ר פולינה דומבור, 

14:25-14:35 
 העצמת המטופל יכולה למנוע טעויות בתרופות

 , ישראלMedivizorטל גבעולי, מנכ"ל 

14:35-15:00 
 הפסקת קפה וביקור בתערוכה

 מזווית בתי החולים  

 יו"ר המושב : ד"ר אייל צימליכמן  



15:00-15:20 

 הרצאת פתיחה : החזר על ההשקעה במניעת טעויות הבתרופות
 לד"ר אייל צימליכמן, מנהל רפואי, המרכז הרפואי שיבא, תל השומר, ישרא

CMO Sheba MC &Dr. Eyal Zimlichman Chief Innovation Officer,  

15:20-15:35 
 ?למרשמים אלקטרוניים : הניסיון של המרכז הרפואי שיבא : האם זקוקים לרופאהתראות ממוחשבות 

 פרופ' רונן לבשטיין, מנהל היחידה לפארמקולוגיה וטוקסיקולוגיה קלינית, המרכז הרפואי שיבא, תל השומר 

15:35-15:50 
המלאכותית הבינה מבוססי פתרונות י"ע במרשמים טעויות מניעת  

Medaware  ל, "שטיין מנכ גידי ר"ד  

15:50-15:55 
 IHI Trigger tool לזיהוי תופעות לוואי מתרופות ברשומות הרפואיות 

 ד"ר איתי גואטה, המרכז הרפואי שיבא, תל השומר, ישראל

15:50-16:05 
 תפקיד הפארמקוויג'ילנס של היחידות לניהול סיכונים במוסדות רפואיים

 לפארמקולוגיה קלינית ולניהול סיכונים, בית חולים כרמל, ישראלד"ר אופיר לבון, מנהל היחידה 

 פאנל : שיחה בנושא טעויות

 מושב : פרופ' רונלד ליטמן  

16:10-16:45  

 מהם הבלמים לתרבות של שקיפות ובטיחות : ביטוח, בעיות משפטיות?...  
עזרן )מנהלת היחידה לרוקחות קלינית, הרצליה מדיקל סנטר(, נציג מטופלים, עורך דין,  דנה ארד )בטיחות המטופל, משרד הבריאות(, ד"ר כרמיל

 קופות חולים
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CASES STUDIES  

 בטיחות באוכלוסיות מיוחדות

 יו"ר המושב : ד"ר אילן מתוק וד"ר לי גולדשטיין

8:30-8:45 
Motherisk :  פגיעה בשני מטופלים )או יותר( -בהיריון מניעת טעויות בתרופות  

 Motherisk, המכון לחקר וחדשנות של מכבי, מנהל התוכנית הישראלית  FRCPC, FACMTפרופ' גדעון קורן, רופא, 

8:45-9:00 Ondansetron-פארמקוויג'ילנס בילדים בעולם האמיתי : מקרה ה 

ופארמקולוגיה, האוניברסיטה בטורונטו ובית חוליםפרופ' ירון פינקלשטיין, ילדים   SickKids, קנדה   

9:00-9:15 
Polypharmacy אצל מטופלים קשישים : קמפיין לאומי בישראל 

 פרופ' אליוט בארי, האוניברסיטה העברית בירושלים ומשרד הבריאות

 בטיחות הביופרצבטיקה

9:15-9:45 
 עדכון – Biologicals/Biosimilarsהרצאת פתיחה : 

 CIOMSלואה, יו"ר ההרצאה, נשיא -הרווה להפרופ' 

9:45-10:15 

 שיח מוסדי : גישור על פערים המכוון לתקנים הבינלאומיים -רב
)אגודה  פרופ' מתי ברקוביץ )מנהל היחידה קלינית בבית חולים אסף הרופא(, שמוליק בן יעקב )נשיא האגודה לזכויות המטופל(, ד"ר לאה ופנר

רפואית ישראלית(, ד"ר קתרין אלה )מנהלת המחלקה לניסויים קליניים במשרד הבריאות(, ד"ר לי גולדשטיין )מנהל האיגוד הישראלי של 
 הפארמקולוגיים הקליניים(.

10:15-10:35 
 הפסקת קפה וביקור בתערוכה

 תרומבוטיות-כלים חדשים לניהול תרופות אנטי

 ISOP ISRAELתחומית של -האסטרטגיה הרב  

 יו"ר המושב : פרופ' רון ליטמן וד"ר רינה אירן פרמונט  

10:35-10:50 
 : איכות, מחקר ולמידה של סקירת פערים ותיאום בין בעלי העניין 2017-מ ISMPתרומבוטיים של -כלי להערכה עצמית לטיפולים אנטי 

 , ארצות הברית.ISMPבפנסילוניה, מנהל רפואי של פרופ' רונלד ליטמן, אוניברסיטה 

10:50-11:05 
 במרכז הרפואי מעיני הישועה ISMPשנה לשימוש בכלי להערכה עצמית של 

 ד"ר גילה ליאון, סגנית מנהל שירותי הרוקחות, המרכז הרפואי מעיני הישועה ואיגור זאיקין, האוניברסיטה העברית בירושלים, ישראל

11:05-11:20 
 הניסיון של בית חולים כרמל 
  ד"ר אופיר לבון, מנהל היחידה לפארמקולוגיה וטוקסיקולוגיה קלינית, המרכז הרפואי כרמל, ישראל 

11:20-11:35 
  פארם"-ארגון של קמפיין לאומי בתרופות בנות סיכון ברשת של בתי המרקחת "סופר

 רוקחות קלינית במרכז הרפואי מאירד"ר אלינה אמיתי, יו"ר ארגון הרוקחים בישראל, מנהלת 

 ניהול מטופלים שלב אחר שלב : פרקטיקה ופערים  

 יו"ר המושב : פרופ מרדכי מושקט וד"ר אופיר לבון  



11:35-11:50 
 והקשר לרמת התרופה בדם אצל מטופלים עם פרפור פרוזדורים DOACs-נאותות המינון של נוגדי הקרישה ממשפחת ה

 רקח, רוקחת קלינית מערך הלב, הדסה עין כרם, ישראל-הירשד"ר ברוריה 

11:50-12:05 
 כלים עבור רושמי ההוראה הרפואית : כמה הם בשימוש? מי הם המשתמשים? בית חולים או קהילה? 

 פרופ' מרדכי מושקט, מנהל מחלקה פנימית, המרכז הרפואי הדסה הר הצופים

12:05-12:20 
 עם בית החולים והמעקברופאי המשפחה בחזית : הקשר 

 ד"ר מוחמד מורד, אוניברסיטת בן גוריון, ישראל

12:35-12: 50 
 ניהול הטיפול בנוגדי הקרישה : הניסיון של בית חולים הדסה   

 ד"ר עמיחי פרלמן, רוקח קליני, מחלקה פנימית המרכז הרפואי הדסה הר הצופים

 ארוחת צהריים 12:50-13:50

 פוסטריםהצגת  13:50-14:20

 מזווית המטופל : הזכות לשקיפות

 יו"ר המושב : פרופ' גדעון קורן ופרופ' מתי ברקוביץ

14:20-14:35 
 הרכיבים להקמת תרבות בטיחות

 , ישראלMotherisk, מנהל המכון לחקר וחדשנות של מכבי, התוכנית הלאומית MD, FRCPC, FACMTפרופ' גדעון קורן, 

14:35-14:50 
 במסע החברתי להבראת הרפואהרופא המשפחה 

 ד"ר אביבה אלעד, רופאת משפחה מייסדת את "המסע החברתי להבראת הרפואה", ישראל

14:50-15:05 
 ( : מבנה, תהליך ותוצאה, התמקדות על בטיחות בתרופות.QICHהתוכנית הלאומית למדדי האיכות ברפואת הקהילה )

  עברית בירושלים, ישראלפרופ'אורלי מנור, בריאות הציבור, האוניברסיטה ה

15:05-15:20 
 מנגנונים להשגת גישה מהירה ומלאה לרשומה הרפואית

  ד"ר צבי הרשמן, רפואה , ישראל

15:20-15:35 
 whistle blower-להיות ה

 ד"ר גיל מילקובסקי, מייסד "הברית למען בטיחות המטופל"בארצות הברית ובישראל

 ISOP ISRAELמסגרת תומכת : ההשפעה של  

 לואה -יו"ר המושב : פרופ' הרווה לה

 פרופ' רון ליטמן, פרופ' מתי ברקוביץ , פרופ' ניק סבדליס, ד"ר רינה אירן פרמונט 15:35-16:00

 


