
הזמנה ותוכנית כנס:

יום חמישי, 5 למאי 2011 
בית סוראסקי,מרכז רפואי שיבא, תל השומר

ועידת ישראל לבריאות הציבור 
פיקוח, בקרה ורישוי בתחום הבריאות

    info@oz-pro.co.il  ,072-2490520 .מזכירות הכנס: חברת “עוז הפקות” טל

הרשמה באמצעות מילוי הטופס המצורף ושליחה לפקס. 072-2448700
דמי רישום למשתתף:

 בהרשמה מוקדמת, עד 28 לאפריל - 80 ₪ 
 לאחר 28 לאפריל וביום הכנס -  120 ₪ 

   הרשמה כוללת השתתפות בהרצאות, כיבוד וארוחת צהריים..

התכנסות ורישום
ברכות:

ד”ר רוני גמזו - מנכ"ל משרד הבריאות.
פרופ' יעקב הרט - נשיא כבוד האיגוד הארצי לבריאות הציבור בישראל.

גב’ ענת עמית אהרון- העמותה לסעוד בבריאות הציבור. 

מושב בוקר:  יו"ר ד"ר שמואל גרוס וד"ר דורית וייס
איך שומרים על בריאות הציבור.

פרופ' איתמר גרוטו - ראש שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות.
תמרוץ כוח האדם הרפואי במערכת הבריאות, מתן שרותי בריאות בפריפריה והפרטת שירותים.

ד"ר ליאוניד אידלמן - יו"ר ההסתדרות הרפואית בישראל.
פשיעה פרמצבטית ותרופות מזויפות. 

מר מיקי אריאלי, מנהל היחידה למאבק בפשע פרמצבטי, משרד הבריאות.               
גב' עופרה פיינמסר, מנכ"ל חברת פייזר ישראל. 

פיקוח ובקרה במעבדות רפואיות בבתי חולים, קופות חולים, ומעבדות פרטיות.
ד"ר עמנואל גזית, מנהל המעבדות, משרד הבריאות.

מדדים בבקרה על טיפות החלב.
גב' אילנה סטולרמן, סגנית אחות מפקחת ארצית, שירותי בריה"צ, משרד הבריאות.

מדדים בבקרה על בתי החולים הסיעודיים .
ד"ר פנחס ברקמן, מנהל המחלקה לשירותים מוסדיים, האגף לגריאטריה, משרד הבריאות.

דיון : עם פאנל המרצים. 
הפסקת קפה ועוגה.

מושב צהריים: יו"ר מר זאב פיש וגב' חוה אלטמן 
מדדים בבקרה על השירות הרפואי לתלמיד.

גב' שרית יערי, אחות מפקחת על השירות לתלמיד, שירותי בריאות הציבור משרד הבריאות.
מדדים בבקרה על בתי החולים בישראל.

גב' רותי פרוינד, הממונה על הבקרות ואחראית ארצית על הסיעוד, אגף רפואה כללית,
משרד הבריאות.

נוהל פיקוח ומדדים בבריאות הסביבה.
מר זאב פיש, מפקח ארצי לבריאות הסביבה, שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות.

ילדי שמנת - הצעת חוק למיגור תופעת ההשמנה בקרב בני נוער. 
גב' איילת קלטר, מנהלת המרכז לטיפול ולימוד שפת האכילה ומנהלת התוכנית דיאלוג האכילה, המרכז 

האוניברסיטאי אריאל.
מדדי איכות ברפואה הראשונית, כאמצעי פיקוח על  רמת השרות.

ד"ר ארנון כהן, מנהל מחלקת מדדי איכות ומחקר, משרד הרופא הראשי, הנהלה ראשית, 
שירותי בריאות כללית. 

תמרוץ וענישה להקניית הרגלי התנהגות בריאה, מתן חיסונים כדוגמא.
פרופ' אבינועם רכס, יו"ר ועדת האתיקה, הסתדרות הרפואית בישראל.

ארוחת צהריים. 
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http://oz-pro.co.il/reg/brhz.pdf

