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בעברית או ית, לאחר מכן ניתן הציג ולהרצות שפת הכנס: ערב הפתיחה יתקיים באנגל .1

 באנגלית.
לגבי התשלום לכנס: חברי האיגוד נרשמים דרך אתר הכנס. משתתפים שאינם תזכורת  .2

 חברי איגוד צרכים להירשם ישירות בעזרת א.מ. כנסים.
חובה על ידי  – DISCLOSUREתזכורת לגבי הצהרת ניגוד אינטרסים בתחילת כל הרצאה  .3

ושב המרצים. המנחים של המושבים השונים מתבקשים לוודא את הנושא עם המרצים במ

אותו  -שלהם. בכל מקרה, במידה שלא תהיה הצהרה כזו בתחילת ההרצאה או דיון המקרים

 מרצה לא יורשה להרצות בכנס של השנה הבאה.
 ASCOעל ידי  להיתמךמושב שהיה מתוכנן יחד עם רופאי הרשות הפלסטינאית והיה מתוכנן  .4

ך באופן פרטני בהגעת התבטל על ידי רופאי הרשות. לכן, האיגוד לא יוכל לתמו ESMO -ו

 רופאי הרשות לכנס בלבד.

 :ISCORT-נושאים לישיבת מליאה בסיום כינוס ה

 שטייןד"ר מרמר -סיכום השנה  .1
 שטייןד"ר מרמר -הר"י בנושא הרדיותרפיה סיכום פגישות עם  .2

 ד"ר פפר -סיכום כספי של השנה .3

 ד"ר פפר -עידוד הגעת סטאג'רים לאונקולוגיה .4
 ד"ר רובינוב -ותכנון לשנה הבאהסיכום פעילות חוגים  .5
 ד"ר רובינוב -הצעה לתמיכה במחקר המבוצע ע"י החוגים .6

 ד"ר פורים -סיכום פעילות אתר האיגוד .7
 וועדת ביקורת -סיכום שנה )ביקורת( והצבעות חברי החוגים לסל הבריאות .8
 שונות .9

נושאים למליאה. אנו מבקשים לתכנן את סעיף השונות מיועד לחברי האיגוד אשר רוצים להעלות 

  g_barsela@rambam.health.gov.il סלע -הישיבה ולכן , יש לשלוח נושאים למייל של פרופ. בר

 

 שונות:

קבל . התוכנית תועבר לפני כן למנהלי המחלקות, על מנת לGCPהאיגוד מתכנן לבצע קורס  .1

 אישורי וועדות ההלסינקי בבתי החולים שתכני הקורס עונים על דרישות הוועדות.

  לד"ר רובינוב לביצוע השתלמות בנושא Technology Transferאושרה מלגת  .2

Observership. Conduct of clinical trials phase I-II בבית חולים .Yale Cancer Center, 

New Haven Hospital, USA. 

בבריסל , לצורך כתיבת סילבוס חדש. הנסיעה  ESTRO"ר פפר נסע כנציג באיגוד לפגישת ד .3

 . ESTRO-אושרה על חשבון האיגוד, אך לבסוף התקבל מימון מלא מ
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