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 1.4.16  | שישי  יום 
פתיחה וברכות   08:30-08:45

גב' מירב גוט   
מנהלת מחוז צפון, שירותי בריאות כללית   

ד"ר וניה וולך   
מנהלת רפואית, מרכז רפואי אסותא חיפה   

פרופ' שלמה וינקר   
יו"ר איגוד רופאי המשפחה   

פרופ' גיל בר סלע   
האיגוד האונקולוגי   

מושב שני: חידושים בטיפול     
בסרטן הריאה - מהאימונותרפיה     
לטיפולים ביולוגיים מונחי מטרה   

מבוא לאימונולוגיה ואימונואונקולוגיה     08:45-09:05
פרופ' גיל בר סלע   

המכון האונקולוגי - בי"ח רמב"ם    
BMS 'בחסות חב   

טיפול אימונותרפי בסרטן הריאה   09:05-09:30
ד"ר מיה גוטפריד   

המכון האונקולוגי - בי"ח מאיר   
 MSD 'בחסות חב   

הצגת מקרה טיפול בסרטן ריאה   09:30-09:45
ד"ר דמיאן אורבן   

המכון האונקולוגי - בי"ח תל השומר   
BMS 'בחסות חב   

 Treatment of first line EGFR+ NSCLC  
 patients: Translating evidence into
practice

ד"ר שושנה קרן   
המכון האונקולוגי - מרכז רפואי לין, חיפה   

 BI 'בחסות חב   

הפסקה  וכיבוד בשטח התצוגה  10:10-10:40
 

מושב שלישי: סרטן הריאה     
המשך וגנטיקה של מע' העיכול   

טיפול מותאם אישית בסרטן ריאה     10:40-11:05
מתקדם - חידושים ומנגנוני עמידות   

ד"ר יאיר בר   
המכון האונקולוגי - בי"ח תל השומר   

בחסות חב' אסטרהזניקה    

Treatment of ALK+ NSCLC  11:05-11:30
ד"ר אמיר און    

המכון האונקולוגי - בי"ח תל השומר   
בחסות חב' נוברטיס    

תסמונות גנטיות במערכת העיכול    11:30-11:55
פרופ' משנה קליני אליזבת הלף   

המכון הגסטרואנטרולוגי - בי"ח רמב"ם   
בחסות חב' אלילילי ישראל   

יום חמישי | 31.3.16 
התכנסות וקבלת חדרים  15:00-17:00

 
פתיחה הכנס     17:00-17:05

מושב ראשון: חידושים    
באונקולוגיה - מביולוגיה     
מולקולרית עד לקליניקה   

סרטן הערמונית 2016   17:05-17:30
ד"ר אביבית נוימן   

המכון האונקולוגי - בי"ח רמב"ם   
בחסות חב' יאנסן    

הטיפול במלנומה בעידן האימונותרפיה    17:30-17:55
ד"ר דניאל הנדלר   

המכון האונקולוגי  - בי"ח בילינסון   
MSD 'בחסות חב   

בדיקות גנומיות מקיפות בסרטן     17:55-18:20
הריאה - לאן פנינו מועדות?   

ד"ר יליזבטה דודניק   
המכון האונקולוגי -  בי"ח בילינסון     

בחסות חב' רוש פרמצבטיקה   

סרטן המעי הגס    18:20-18:45
)יפורסם בהמשך(   
MERCK 'בחסות חב   

אונקולוגיה אנדו-וסקולרית:      18:45-19:10
כימו-אמבוליזציה, רדיו-אמבוליזציה   
)SIRT( והתפקיד של הרדיולוג הפולשני   

בטיפול הכוללני של חולי סרטן   
ד"ר אלדד אלנקוה   

רדיולוגיה פולשנית - בי"ח בילינסון    09:45-10:10

יו"ר הכנס

ד"ר עבד אגבאריה
המכון לכימותרפיה, בי"ח אסותא, חיפה

מחוז צפון, שירותי בריאות כללית

ד"ר אלון קרני
רפואת משפחה, מחוז דרום, כללית

הוועדה מדעית

פרופ' ג'מאל זידאן
המכון האונקולוגי, בי"ח זיו

ד"ר רוברטו אייבינדר
רפואת משפחה, מחוז מרכז, כללית

ד"ר עאוני יוסף
מחוז צפון, שירותי בריאות כללית

פרופ' שלמה וינקר
רפואת משפחה

תוכנית הכנס לא סופית - ייתכנו שינויים



הפסקה   11:55-12:10

פאנל מומחים: הכללת תרופות    12:10-13:40
בסל הבריאות בישראל -       

מהעובדות במחקרים              
עד למציאות שלנו   

ד"ר עפו אגבאריה   
חבר ועדת סל הבריאות   

פרופ' סלומון שטמר   
המכון האונקולוגי - בי"ח בילינסון   

פרופ' שלמה וינקר   
יו"ר איגוד רופאי המשפחה   

חבר ועדת סל הבריאות   

פרופ' פסח שוורצמן   
רפואת המשפחה   

מנחה: פרופ' ג'מאל זידאן   
המכון האונקולוגי, בי"ח זיו   

ארוחת צהריים קלה - בשטח התצוגה   13:40-14:30

ארוחת ערב בחדר האוכל   19:00-21:00

ערב חברתי    21:30
   )אינו כלול בסכומי החסויות(

 

אנו מאחלים
למשתתפים 

כנס
מוצלח!

הוועדה המארגנת

תודותינו
לחברות

הנותנות חסות

 2.4.16  | שבת  יום 
פגישת פורום אונקולוגיה בקהילה -    10:00-12:00
סיכום פעילות 2015 ותכנון פעילות 2016   

ארוחת צהריים בחדר האוכל   12:30-14:30


