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בקהילה

התכנסות וקבלת חדרים החל מ-15:00 

אימון צ'י קונג ערב   17:00-17:20
   Dip. Ac צח נחומי   

המכון האונקולוגי, מרכז רפואי בנ"צ   

מושב ראשון - ערב    
סרטן השד ועוד   

יו"ר: ד"ר כאמל מחאמיד   
אונקולוג בכיר, היחידה האונקולוגית, מ.ר. העמק   

אופטימיזציה של הטיפול בסרטן שד    17:30-17:55
HERII+ מוקדם   

ד"ר קרן דרומאה   
מנהלת אשפוז יום אונקולוגי, מרכז רפואי רמב"ם    

)בחסות רוש(   

חידושים בטיפול בסרטן שד גרורתי      17:55-18:20
מסוג TN - בעידן האימונותרפיה   

ד"ר יוסף סמיח   
אונקולוג בכיר,    

המכון האונקולוגי מחוז צפון, כללית   
)בחסות רוש(   

חידושים בטיפול בסרטן השד   18:20-18:45
 HR+/HERII-   

ד"ר נועה בן ברוך   
מנהלת המכון האונקולוגי מרכז רפואי קפלן   

)בחסות אלי לילי(   

הפרדיגמה הטיפולית החדשה  18:45-19:10
בסרטן כליה   

ד"ר דניאל קייזמן   
מנהל השירות לגידולי דרכי שתן,    

מרכז הרפואי מאיר   
)BMS בחסות(   

מנגנון סל התרופות  19:10-19:50
פרופ' שלמה וינקר   

איגוד רופאי המשפחה    
וחבר ועדת הסל   

ארוחת ערב   20:00

פעילות חברתית בלובי   21:00

ארוחת בוקר    07:00

אימון צ'י קונג בוקר   08:30-08:50
 Dip. Ac צח נחומי   

המכון האונקולוגי, מרכז רפואי בנ"צ   

פתיחה וברכות    09:00-09:10
מנחה: ד"ר קרן דרומאה   

מנהלת אשפוז יום אונקולוגי, מרכז רפואי רמב"ם   

מושב שני - בוקר   
סרטן הריאות   

יו"ר: ד"ר הייתם נסראללה    
מנהל השירות לקרינה של בית החזה,   

המכון האונקולוגי רמב"ם   

חידושים בטיפול בסרטן הריאות     09:10-09:35
WILD TYPE  מסוג   

פרופ' ניר פלד   
מנהל המכון האונקולוגי, מרכז רפואי סורוקה   

)MSD בחסות(   

חידושים בטיפול בסרטן הריאות     09:35-10:00
III שלב   

ד"ר מיה גוטפריד   
מנהלת המכון האונקולוגי מרכז רפואי מאיר   

)ASTRAZENECA בחסות(   

חידושים בטיפול בסרטן הריאות    10:00-10:25
 EGFR+ מסוג   
ד"ר נעם אסנה   

מנהל המכון האונקולוגי בי"ח ברזילי   
)BI בחסות(   

חידושים בטיפול בסרטן הריאות   10:25-10:50
 ALK+  מסוג   

וגידולים עם מוטציות       
נדירות

ד"ר יאיר בר   
סגן מנהל המערך האונקולוגי    
מרכז רפואי שיבא, תל השומר   

ויו"ר החוג הישראלי לסרטן ריאה   
)בחסות רוש(   

חידושים בטיפול בסרטן הריאות  10:50-11:15
SCLC מסוג   

ד"ר עבד אגבאריה   
מנהל המכון האונקולוגי מרכז רפואי בנ"צ   
מנהל המכון האונקולוגי מחוז צפון, כללית   

)בחסות רוש(   

הפסקה וכיבוד בשטח התצוגה  11:15-11:45

המרכז הרפואי
בני ציון



פורום אונקולוגיה בקהילה     10:00-12:00
סיכום פעילות 2018     
ותכנון פעילות 2019    

ארוחת צהריים בחדר האוכל החל מ-12:00  

מושב שלישי - צהריים    
TBD   

יו"ר: ד"ר שם פרטי ומשפחה    
- שיוך מוסדי   

מרפאת מחלימים מסרטן  11:45-12:15
- גישה טיפולית רב תחומית   

ד"ר לילך שלו   
רופאת משפחה, מכבי שירותי בריאות   

TBD עדכונים בהמטולוגיה   12:15-12:40
שם מרצה   

שיוך מוסדי   
)בחסות פייזר(   

עדכונים ואתגרים בטיפול   12:40-13:05
במלנומה ב-2019   
ד"ר גיא בן בצלאל   

רופא בכיר,    
מכון אלה למלבאום לאימונו-אונקולוגיה,    

המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר   
)BMS בחסות(   

סיכום וארוחת צהריים קלה     13:05

)עיתוני סוף השבוע יחולקו לחדרים(   

ארוחת ערב בחדר האוכל החל מ-19:00  

פעילות חברתית בלובי   21:00
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חסויות

Quality Affordable Healthcare ProductsTM

ד"ר עבד אגבאריה - אונקולוגית, בני-ציון 

פרופ' שלמה וינקר - איגוד רופאי המשפחה

כללית צפון,  מחוז  נצרת  מגדלי   - יוסף  עאוני  ד"ר 

ד"ר קווין איזקס - מנהל היח' האונקולוגית, מ.ר. העמק

ד"ר סאלם בילאן - מנהל יחידת הקרינה, מ.ר. רמב"ם

יו"ר
הכנס

ועדה
מדעית

בברכת כנס מוצלח!


