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 אונקולוגי-החוג האורות פגיש

 

 ורענון הטיפול התרופתי בסרטן הערמונית מדדים פרוגנוסטיים בסרטן ערמוניתהנושא: 

 

 שלום רב,

 08:30-13:00בשעה , 4-3-2016 -האשר תתקיים ביום ו',  אונקולוגי-החוג האורות לפגישהנני מתכבד להזמינך 

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

 

 בסרטן הערמונית:שני נושאים הפגישה תעסוק ב

סרטן הערמונית הינו גידול  טרום ולאחר טיפול למטרת ריפוי. – בסרטן הערמוניתמולקולריים מדדים פרוגנוסטיים  .1

ס בתהליך האבחנה, הגדרת התנהגות ביולוגית ביח PERSONALIZED APPROACH -הטרוגני ולכן החשיבות ל

שמעותי אך גם סיכוי לא מבוטל לשפר את אופן זה רווי במידע ממקורות שונים וכרוך באתגר מתחום ואופן הטיפול. 

 הטיפול בחולה הפרטני.

 -אות בעדכון סל הבריאות אשר פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הברי. על פי CRPC – סרטן הערמונית העמיד לטיפול מסרס .2

 , עודכנו השינויים הבאים:21.1.2016

 .CRPC -כקו ראשון ל Enzalutamide( Xtandiתוספת ) .א

 Enzalutamide -ו CRPC :  Abirateron (Zytiga) –לסרטן הערמונית  אפשרות רישום התרופות .ב

(Xtandi) .על ידי אורולוגים 

 

נגד, אופן מתן תוויות והתוויות לטיפול כו סיכום הכולל ההטיפול התרופתי בתרופות אלה במהלתחום ענון בילאור זאת נבצע ר

הטיפול התרופתי, אופן המעקב במהלך הטיפול ואינדיקציות להפסקתו/מעבר לטיפול תרופתי חלופי. בסיום יום העיון יבוצע רישום 

 ענון לגבי הטיפול התרופתי בתרופות מעלה.יהמשתתפים לצורך יצירת מאגר של רופאים אשר עברו הר

 

 ישראלפרינג יאנסן ו :תוחברההמפגש נערך בחסות 

 

 לוח זמנים

 

 התכנסות, כיבוד קל 8:30- 9:00

 

  סרטן הערמוניתב טרום טיפול למטרת ריפוימולקולריים מדדים פרוגנוסטיים  9:00-:039

 פתח תקוה, בילינסוןעל שם מרכז רפואי המחלקה לאורולוגיה,  - פרופ' דוד מרגל

 

 סרטן הערמוניתבאחר טיפול למטרת ריפוי למולקולריים וגנוסטיים מדדים פר :10:00-039

 על שם שיבא, תל השומרמרכז רפואי המחלקה לאורולוגיה,  - רזאורית דר' 

 

 ,HIGH RISKלמטופלים  STAGING – ערמוניתעבור גידול  הדמיהחידושים ב 10:00-:0310

 ייםתגובה לטיפול סיסטמי בחולים גרורתהכשלון ביוכימי והערכת 

 

 הפסקת קפה 10:30-11:00



 

 

 ומעקב אחר תגובה לטיפול: הגדרה, בחירת טיפול תרופתי CRPC –גידול ערמונית עמיד לסירוס  0011:-3011:

 על שם שיבא, תל השומר, מרכז רפואי נקולוגיההמחלקה לאו -רעיה ליבוביץ דר' 

 

 והמעקב במהלך הטיפול התרופתי נגד, אופן המתןתוויות התוויות לטיפול, ה -אבירטרון 00:21-03:11

 אורולוגיה, המרכז הרפואי שיבא, תל השומרהמחלקה לדר' לאופר, 

 

 , אופן המתן והמעקב במהלך הטיפול התרופתינגדתוויות התוויות לטיפול, ה -אנזלוטמיד 03:21-00:21

 אורולוגיה, המרכז הרפואי בני ציון, חיפההמחלקה ל, פרופ' נתיב

 

 

 בברכה,

 

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

 אונקולוגיה-מומחה לאורולוגיה ואורו

 אונקולוגי-מנהל השירות האורו

 המחלקה לאורולוגיה

 תל השומר -המרכז הרפואי ע"ש שיבא 

zohar.dotan@sheba.health.gov.il 
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