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 מלון כרמים - GU כנס השנתי השני של חוג

 2019אפריל ,   06-04

 
 לוז הכנס

 

 1920.404.0 יום חמישי

 

 התכנסות  וכיבוד בקפה ועוגות -17:00- 16:30

 

 ד"ר דויד סריד - דברי פתיחה -17:05- 17:00

 

 מהמרצים. דקות כל אחד ASCO GU - 10עדכוני --7:451 -17:05

 

 לינסוןב"ח ב –ד"ר דניאל גולדשטיין  – ערמונית  •

 ב"ח סורוקה –ד"ר נעה שני שרם  –     כליה  •

 ב"ח שיבא  -ד"ר מורן גדות –כיס שתן  •

 ב"ח רמב"ם –ד"ר קורין מוריס דרור )כולל פוסטרים(  –  אשכים  •

 

 ד"ר אלי רוזנבאום )ב"ח בלינסון( – Moderator:  ט של חברת טבעסטלי     18:15 -17:45

              רונן לבשטיין 'פרופ) תרופות גנריות באונקולוגיה ג חייב לדעת עללוונקומה א                         

 מנהל המכון לפרמקולוגיה קלינית בב"ח שיבא(.                          

 

 הפסקת קפה   18:30- 18:15

 

  –פנל בדיקות גנומיות בסרטן כיס שתן וסרטן ערמונית  – רושמושב בחסות    19:10- 18:30

 ענן ברגר )ב"ח שיבא(ר -     Moderator הצגת מקרים                         

  חברי פנל ד"ר רעיה ליבוביץ, ד"ר חובב נחושתן, ד"ר אביבית פאר, ד"ר גלעד                         

 וינר.                         

 

  וח על התקדמות של ודיו 2019-2020מרכזיים לשנת -הצעת מחקרים קליניים רב 19.30 – 19.10

   ( .sarid@gmail.comdr – )להפנות בקשות לד"ר סרידמחקרים הקיימים                        

 

 ארוחת ערב    20:30 - 19:30  
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  19204.05.0 ום שישיי

 

 ארוחת בוקר -  08:30- 07:30

  

 .ב"ם(ד"ר אביבית נוימן )ב"ח רמ – oderator M - כליהמושב על גידולי  -  :0310- 8:300

 

08:50-08.30 -   Treatment paradigm of mRCC in the 2019  

 .( MEDISONבחסות חברת )   "ח איכילובב -סריד ר דוד "ד                        

 

08.50 -09:10 -  Does  I-0 + I-0 combination is the best treatment option  

 .(BMS חברת בחסות) בלינסון "חב –ד"ר ויטה ניימן                         
 

09:10-09:30  -       Combination of anti PD-1/PD-L1 and anti-angiogenic therapy:  

a novel approach for the treatment of mRCC 

 .( MSDתחבר בחסות) ב"ח מאיר –דר' דניאל קייזמן                                                                

                      

09:30 -09:50   - Treatment of mRCC beyond 2nd line   

 .(NEOPHARM חברת בחסות) ב"ח רמב"ם –ד"ר אביבית פאר                 

 

   ד"ר דניאל קייזמן –מקרים מאתגרים בסרטן כליה  -מושב  10:20-09:50  

       .נוימן, ד"ר אביבית פאר, ד"ר דוד סריד , ד"ר קרן רובינוב ד"ר ויטה  –פאנל                        

                                 

 הפסקת קפה - 10:50 – 10:20  
 

 ד"ר מיכל צרפתי )ב"ח בלינסון(. - orModerat שלפוחית השתןמושב על גידולי  -  04:11- 05:01

 

    .+ עדכונים על מחקרים כיס שתן גרורתיבטיפול בסרטן  FGFRמעכבי  11:10 – 10:50       

 שיבא(. )ב"ח ליבוביץ  ד"ר רעיה                               

 

       ד"ר קרן רובינוב )ב"ח סורוקה(  –מקרים מאתגרים בסרטן כיס שתן  עלמושב  – 11:40-11:10

      , ד"ר רענן ברגר, ד"ר מרק אלי רוזנבאום, ד"ר דניאל קייזמןד"ר   –בפאנל                         

 ויגודה                        

 

 )שערי צדק( ן בולוסד"ר סלימא - orModerat    ערמוניתמושב על גידולי  04:11 – 03:21

 

Clinical Dilemma - Docetaxel, AR agent or both in M1 High Risk HSPC :4011-00:21 

                                                                ()ב"ח הדסה עין כרם פראנקד"ר סטיב 
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הצגת מקרים  – ROLE OF LU 177 –מקרים מאתגרים בסרטן ערמונית  -מושב  12:00 – 12:30 

  .ד"ר דויד סריד   - Moderator    (ISOTOPIA חברת בחסות)ודיון 

 . ד"ר אינה אוספובאט ת פאר, ד"ר רענן ברגר, פרופ' אליהו גז,בפאנל ד"ר אביבי

 

 .יםיארוחת צהר - 13:30 -12:30 

  


