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 2015-12-18 –אונקולוגי -הפגישה של החוג האורו

 ,שלום רב

 08:30-13:00בשעה , 18-12-2015 -ה', אשר תתקיים ביום ו אונקולוגי-החוג האורות לפגישהנני מתכבד להזמינך 

 .גבעתיים, 7רביבים ' רח(, בית מטי)בבית האגודה למלחמה בסרטן 

 וטיפול בגידולים אורולוגיים. STAGINGלאבחון,  בדיקות רדיולוגיות מתקדמותבשימוש הפגישה תעסוק ב

תחום הדימות מאופיין בהתפתחות טכנולוגית המובילה לשיפור ביכולת האבחנה וכמו כן ניצנים ראשוניים של טיפול ממוקד. 

מושכל בהן בקרב הקהילה ת אלה לשם ביצוע שימוש והאינדיקציות של בדיקו הכרת הטכניקהיש חשיבות רבה ללכן 

 האורולוגית והאונקולוגית.

 

 :נושאים הבאיםב תמקדוההרצאות י

1. MRI  שות להערכת מטופלים באופן שגרתי באספקט האבחנתי, המשמהדמיה מתקדמות כליה וערמונית, בדיקות

STAGING  .וזיהוי חזרת הגידול לאחר טיפול 

2. PET PSMA –  בדיקה מבטיחה הנמצאת בתחילת דרכה מבחינה אבחנתית וכמו כן עדויות ראשוניות ליכולת

, מוזמן דר' קרטוצביל לצורך הצגת נושא הטיפול ת גרורתי על ידי טכניקה זו.מוניטיפול ממוקד בגידול ער

 מהמחלקה לרפואה גרעינית בהיידלברג גרמניה.

3.   

 איזוטופיהרוש ישראל, ת וחברההמפגש נערך בחסות 

 

 אונקולוגיה-אורוהדמיה מתקדמת ב: נושא

 

 כיבוד קל, התכנסות 8:30- 9:00

 

9:20-9:00 MRI לאבחון ו-STAGING   רדיולוגיה -של גידול כליה  

 פתח תקוה, רביןשם המרכז הרפואי על רדיולוגיה, המחלקה ל -עופר בנימינוב ' דר

 

9:40-9:20 MRI לאבחון ו-STAGING   אורולוגיה -של גידול כליה  

 המחלקה לאורולוגיה, המרכז הרפואי ע"ש קפלן, רחובות - אורי לינדנר' דר

 

10:00-9:40 MRI ערמונית לאבחון ו-STAGING   רדיולוגיה -של גידול ערמונית 

 על שם שיבא, תל השומרמרכז רפואי , המחלקה לאורולוגיה - אורית פורטנוידר' 

 

10:20-10:00 MRI ערמונית לאבחון ו-STAGING   אורולוגיה -של גידול ערמונית 

 המרכז הרפואי ע"ש רבין, פתח תקוה, המחלקה לאורולוגיה - דוד מרגלפרופ' 

 

 הפסקת קפה 10:20-10:40

 

11:00-10:40 PET PSMA – השימוש ב- STAGING של גידול ראשוני ולאחר כשלון טיפולי 

 תל השומר, שיבאש "המרכז הרפואי ערפואה גרעינית, המחלקה לטימה דוידזון, ' דר

 



11:00-12:20 Impressive clinical results under PSMA targeted radionuclide 

therapy of advanced mCRPC with 177Lu-PSMA-617 after 

imaging Guided patient stratification 

 יידלברג, גרמניהה, רפואה גרעיניתהמחלקה ל - קלמנט קרטוצבילדר' 

                Dr Clemens Kratochwill, Department of Nuclear Medicine, 

                                 Heidelberg, Germany 

 

 

 

 בברכה,

 

 19280, מ.ר.מ. 26835דר' זהר דותן מ.ר. 

 אונקולוגיה-מומחה לאורולוגיה ואורו

 אונקולוגי-מנהל השירות האורו

 המחלקה לאורולוגיה

 תל השומר -ש שיבא "המרכז הרפואי ע

zohar.dotan@sheba.health.gov.il 

mailto:zohar.dotan@sheba.health.gov.il
mailto:zohar.dotan@sheba.health.gov.il

