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פרופ' רן בליצר
מנהל מכון כללית למחקר ומנהל המחלקה לתכנון 

מדיניות בריאות, משרד רופא ראשי, כללית.
יו“ר החברה הישראלית לאיכות ברפואה  

פרופ‘ איתמר רז
מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי 
הדסה עין כרם, ירושלים, יו“ר המועצה 

הלאומית לסוכרת 

יו"ר הכנס

מיזם
  עוצמה

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

עלות ההרשמה לצוותים רפואיים מהמגזר הציבורי
� הרשמה עד ה-25.5.2015: 90 ש“ח

� הרשמה מה-26.5.2015 ועד יום הכנס: 200 ש“ח
* המחיר כולל מע“מ וארוחת צהריים

חברות תרופות: לפרטים נוספים יש ליצור קשר לטל' 03-7650504
דמי השתתפות לחברות סטארט אפ וטכנולוגיות:

� הרשמה עד ה-25.5.2015: 600 ש“ח + מע“מ
� הרשמה מה-26.5.2015: ועד יום הכנס: 700 ש“ח + מע“מ

*המחיר כולל ארוחת צהריים

החברה הישראלית לאיכות ברפואה, D-cure מיזם עצמה ו-ISPOR ישראל
שמחים להציג את הכנס השנתי השני להיענות ודבקות בטיפול

מחקרים בעולם ובישראל מצביעים שוב ושוב על כך שרוב המטופלים אינם נוטלים את הטיפול התרופתי כפי שהומלץ להם על ידי 
רופאיהם. 

ומעקב אחר הלוקים במחלה, אימוץ  ביניהם פעולות לאיתור  בשנים האחרונות מושקעים מאמצים רבים בשיפור היענות המטופלים, 
והטמעה של טכנולוגיות רפואיות חדשות, כתיבה ועדכון של קווי הנחייה קליניים, הגדרה והרחבה של סמכויות העוסקים בטיפול בחולים 

כרונים וכן התוויית מדיניות בניהול המחלה במסגרות אירגוניות שונות וברמה מערכתית.

ואת הפעילות של מיזם עוצמה  והדבקות בטיפול התרופתי,  זה את הפעילות הלאומית בתחום שיפור ההיענות  אנו ממשיכים בכנס 
בתחום זה בטיפול בסוכרת. 

במהלך הכנס נדון במגוון סוגיות הקשורות בנושא זה, ביניהן:
• סיכום ותובנות מהכנס השנתי הראשון, וגיבוש תוכנית לאומית להתמודדות עם האתגר           

• היענות לקויה לטיפול כגורם שורש לפערים בבריאות, ופעולות לצמצומן                                              
• הצגת פעילויות משרד הבריאות בתחום זה, לרבות התקנות שתוקנו בשנת 2015 ותוכניות לשנים הקרובות - הרצאה ופאנל בכירים. 

• שיפור היענות באמצעות הנגשת תוכן      
• במת סטארטאפים - נקדיש מושב מיוחד להצגת טכנולוגיות מתפתחות לנושא זה, תוך הצגת 'בזק' של חברות הזנק של הטכנולוגיות 

החדשות ביותר בתחום, והערכתן על ידי המשתתפים 
                                

נשמח לראותכם בכנס חשוב זה.


