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נשמח לראותכם | ההזמנה הינה אישית ומיועדת לצוות רפואי בלבד.

לפרטים והרשמה:
חברת איזוטופיה: חברת יאנסן:  

054-4332866 אינה ששון:   054-4307181 טל לוק ביטון: 
054-4307276 אבישג סריג: 
052-8907502 ענבר רותם: 

הפסקת קפה  10:45–11:00

מושב בנושא טיפול בסרטן ערמונית מתקדם  11:00–13:25
יו"ר: פרופ' אבישי סלע, מנהל המכון האונקולוגי, מרכז רפואי אסף הרופא

יו"ר: פרופ' יעקב רמון, מנהל המחלקה האורולוגית, מרכז רפואי שיבא, תל השומר

חזרה בבלוטות לימפה לאחר טיפול מקומי למטרת ריפוי  11:00–11:30
פרופ' עופר יוספוביץ, מנהל היחידה לאורולוגיה-אונקולוגית, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה

ד"ר מרק ויגודה, מנהל היחידה לרדיותרפיה, מכון אונקולוגי הדסה עין כרם

חזרה ביוכימית וטיפול דפיניטיבי  11:30–11:45
ד”ר צבי סימון, מנהל המכון לרדיותרפיה אונקולוגית, מרכז רפואי שיבא, תל השומר

שינוי פרדיגמה בטיפול בסרטן הערמונית הגרורתי  11:45–12:15
ד”ר אביבית פאר, מומחית באונקולוגיה, מרכז רפואי ע”ש רמב"ם, חיפה

עדכון מחקרים קליניים עכשוויים )טיפול ב-M1 בטיפולים ההורמונליים   12:15–12:25
)M0CRPC ,החדשים

 ד”ר אלי רוזנבאום, מנהל היחידה לאונקולוגיה-אורולוגיה, מרכז רפואי רבין
יו"ר החוג הישראלי לאונקולוגיה-אורולוגית

דיון מקרים כולל הצבעה  12:25–13:25
משתתפים:

פרופ' ג'ק בניאל, מנהל המערך האורולוגי, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה

פרופ' עופר נתיב, מנהל המחלקה האורולוגית מרכז רפואי בני ציון, חיפה

פרופ' ניקולא מבג'יש, סגן מנהל המחלקה האורולוגית, המרכז הרפואי ע״ש סוראסקי, תל-אביב

ד”ר ויקטוריה ניימן, מנהלת מחלקת אישפוז אונקולוגי, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה

ד”ר אביבית נוימן, מומחית בכירה באונקולוגיה, מרכז רפואי ע”ש רמב"ם, חיפה

GU ד"ר סטיבן פרנק, ראש מחלקת מחקרים קליניים בתחום אונקולוגיה 
המכון האונקולוגי, הדסה עין כרם

ד”ר תומר חרס, רופא בכיר, מכון הקרינה, מרכז רפואי ע”ש רמב"ם, חיפה

ארוחת צהרים  13:30

הכנס בחסות:

מלון דן אכדיה, הרצליה

 סרטן הערמונית - 
האורולוג, האונקולוג ומה שביניהם

איגוד האורולוגים הישראלי
החוג לאורולוגיה קהילתית

החוג לאורו-אונקולוגיה

האיגוד הישראלי לאונקולוגיה 
קלינית ורדיותרפיה

החוג לאונקולוגיה-אורולוגית
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רופא/ה יקר/ה,

 איגוד האורולוגים הישראלי בשיתוף האיגוד הישראלי לאונקולוגיה 

:II-קלינית ורדיותרפיה מזמינים אותך לכנס המשותף ה

 סרטן הערמונית -
האורולוג, האונקולוג ומה שביניהם

הכנס יתקיים ב-7-8.4.2016 במלון דן אכדיה, הרצליה

ועדה מדעית:

מטעם האונקולוגים: ד”ר אלי רוזנבאום, ד”ר רענן ברגר

מטעם האורולוגים: פרופ' עופר יוספוביץ, ד”ר זוהר דותן

יום חמישי ה-7.4.16 
התכנסות  17:00

דברי פתיחה  17:30–17:45
פרופ' אלכסנדר גרינשטיין, יו"ר איגוד האורולוגים הישראלי

 ד”ר אלי רוזנבאום, מנהל היחידה לאונקולוגיה-אורולוגיה, מרכז רפואי רבין
יו"ר החוג הישראלי לאונקולוגיה-אורולוגית

Screening, Diagnosis & Staging מושב בנושא  17:45–20:00
יו"ר: ד”ר זוהר דותן, מנהל השירות לאורולוגיה-אונקולוגית, מרכז רפואי שיבא, תל השומר

יו"ר: פרופ' רמי בן יוסף, מנהל מכון הקרינה, מרכז רפואי ע”ש רמב"ם, חיפה

Screening Debate - Pro & Con Prostate Cancer  17:45–18:25
בעד: ד”ר איתי שטרנברג, רופא בכיר, המחלקה האורולוגית, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא

נגד: פרופ' אמנון להד, יו"ר המועצה הלאומית לבריאות הקהילה

Pathological Approach in Gleason Grade and Prognostic Groups  18:25–18:45
ד"ר אדי פרידמן, מנהל היחידה לאורו-פתולוגיה, מרכז רפואי שיבא, תל השומר

PET PSMA ל-STAGING של סרטן הערמונית  18:45–19:05
פרופ' סימונה בן חיים, מנהלת המכון לרפואה גרעינית, מרכז רפואי שיבא, תל השומר 

דיון מקרים והצבעה בנושא אבחון ו-Staging - פנל מומחים  19:05–20:00
ד”ר אורית פורטנוי, מנהלת היחידה לאורורדיולוגיה, מרכז רפואי שיבא, תל השומר

פרופ' עינת אבן-ספיר, מנהלת המכון לרפואה גרעינית, המרכז הרפואי ע״ש סוראסקי, תל-אביב

פרופ' גלעד עמיאל, מנהל המחלקה האורולוגית, מרכז רפואי ע”ש רמב"ם, חיפה

ד”ר מנחם לאופר, מומחה באורולוגיה, מרכז רפואי שיבא, תל השומר

ד"ר קרן רובינוב, מומחית באונקולוגיה, מרכז רפואי סורוקה, באר שבע

ד”ר רפאל פפר, מנהל המערך האונקולוגי, מרכז רפואי אסותא

ארוחת ערב  20:00–21:00

כלים לשיפור איכות החיים של מטופלי סרטן הערמונית  21:00–22:00
ד”ר דינה איזן, מומחית ברפואת משפחה ומרצה בנושאי בריאות אופטימית

יום שישי ה-8.4.16
ארוחת בוקר  7:30–8:30

מושב בנושא סרטן ערמונית, השלכות טיפוליות  8:30–10:45
יו"ר: פרופ' דן ליבוביץ, מנהל המחלקה האורולוגית, מרכז רפואי קפלן

יו"ר: ד"ר רענן ברגר, מנהל המערך האונקולוגי, מרכז רפואי שיבא, תל השומר

אונקוגריאטריה  8:30–8:45
 ד”ר רעיה ליבוביץ'-עמית, אונקולוגית בכירה, רופאה-חוקרת, המכון האונקולוגי, 

מרכז רפואי שיבא, תל השומר

ED ,תפקוד מיני  8:45–9:00
ד"ר רענן טל, רפואת התפקוד המיני, היחידה לנוירו-אורולוגיה, המחלקה האורולוגית, רמב"ם

טיפול בכאב בסרטן ערמונית  9:00–9:15
ד”ר אופיר מורג, מומחית ברפואת שיכוך כאב ואונקולוגיה רפואית, מרכז רפואי שיבא, תל השומר

Cord Compression SBRT  9:15–9:30
 ד”ר עמיחי מאירוביץ', מומחה לאונקולוגיה, רדיותרפיה ורפואה פנימית
מנהל המרכז לקרינה ממוקדת, מכון שרת לאונקולוגיה, הדסה עין כרם

דליפת שתן אחרי טיפול מקומי  9:30–9:45
פרופ' עפר שנפלד, מנהל המחלקה לאורולוגיה, מרכז הרפואי שערי צדק

הצגת מקרים בנושא מצב תפקודי לאחר טיפול מקומי, דיון והצבעה  9:45–10:45
משתתפים:

פרופ’ עפר גפרית, רופא בכיר, המחלקה האורולוגית, הדסה עין כרם

פרופ’ אמנון זיסמן, מנהל המחלקה האורולוגית, מרכז רפואי אסף הרופא

 פרופ’ אליהו גז, מ.מ. מנהל היחידה לאונקולוגיה-אורולוגית
המרכז הרפואי ע״ש סוראסקי, תל-אביב

פרופ' יורם ורדי, רופא בכיר, המחלקה האורולוגית, מרכז רפואי שיבא, תל השומר

ד"ר דוד סריד, רופא בכיר, המערך האונקולוגי, המרכז הרפואי ע״ש סוראסקי, תל-אביב

ד"ר נועם כיתרי, רופא בכיר, המחלקה האורולוגית, מרכז רפואי שיבא, תל השומר

איגוד האורולוגים הישראלי
החוג לאורולוגיה קהילתית

החוג לאורו-אונקולוגיה

האיגוד הישראלי לאונקולוגיה 
קלינית ורדיותרפיה

החוג לאונקולוגיה-אורולוגית


