
עדיין לא חברים שלנו בפייסבוק?
עשו לנו Like ותיהנו מעדכונים חמים

Rishum@medmedia.co.il :לפרטים והרשמה: 09-8641130, 09-8641106 או במייל

26.6.19 ו

הכינוס השנתי
לעדכונים באונקולוגיה
לרפואת המשפחה

כפר המכביה, רמת גן
יו"ר הכינוס: ד״ר רקפת בכרך

דבר יו״ר הכינוס 
עמיתים יקרים

אונקולוגיה היא תחום המתפתח בקצב מהיר מאוד, ולנו, רופאי המשפחה שלא עוסקים בו על בסיס יומיומי,     
קשה מאוד לעקוב אחר השינויים ולהישאר מעודכנים.

הכנס הזה אמור לרענן את הידע שלנו בסוגיות שכיחות, ולהיטיב את היכולת שלנו להבין ולתמוך 
במטופלים שלנו.

כמו כן, נקיים פאנל, בהנחיית ראש אגף בחטיבת תכנון, חדשנות ומחקר, ד״ר ניקי ליברמן, שיציף דילמות   
כגון סל הבריאות, אישורים, עמותות חולים, תביעות וכדומה. 

ניסינו לבנות תוכנית מגוונת, מעניינת ומאתגרת, הזמנו את מיטב המומחים בתחום שנענו בשמחה,          
וכל שנותר הוא לצפות להגעתכם ולהשתתפותכם הפעילה.

כמו תמיד, הצלחת הכנס תלויה בנוכחותכם, ואני מזמינה אתכם בחום להגיע.

להתראות,
ד"ר רקפת בכרך

יו"ר הכינוס

תוכנית הכינוס
התכנסות וביקור בתערוכה8:00-8:45
ברכות ודברי פתיחה8:45-9:00

יו"ר הוועידה, ד"ר רקפת בכרך, מומחית ברפואת המשפחה, הנהלה רפואית מחוז שו"ש
רפואה מותאמת אישית באונקולוגיה - בסיס מדעי ויישומים9:00-9:30

פרופ' איתן פרידמן, מייסד ומנהל היחידה האונקוגנטית בבית החולים שיבא, תל השומר

מושב 1 9:30-11:00
האונקולוגיה המודרנית – המלצות מומחים, סל, ועדות חריגים ורופא 

המשפחה בתווך... ומה עם החולה??? 
יו"ר מושב: ד"ר ניקי ליברמן, ראש אגף מדיניות תרופות בחטיבת הקהילה                                                                                       

משתתפים: פרופ' נחמן אש, רופא ראשי, מכבי שרותי בריאות • פרופ' מאיר להב • ד״ר בעז 
תדמור, מרכז רפואי רבין • פרופ' יצחק יניב • ד״ר עודד מזור, מנהל מרפאה – מחוז שו"ש

חוק ביטוח בריאות ממלכתי קובע סל של תרופות וטכנולוגיות להם זכאים המבוטחים; חולם אשר מיצו את 
"הסל", יכולים לפנות לוועדות החריגים של הקופות, ואם חריגותם תוכח, יבחנו זכאותם לטיפול המומלץ על 
ידי הרופאים המטפלים בהם. מערכת מורכבת של משפטנים נלחמים בוועדות החריגים, ובבתי הדין לעבודה, 
הקופות מוציאות עשרות מיליוני שח' בלתי מתוקצבים, והשאלה גם – היכן הרופא המטפל, והחולה הנטחנים 
לעתים בגלגלי המערכת. המלצות לוועדת חריגים לאומית הועלו בעבר ובהווה, אבל בינתיים ללא פתרון. 

נרצה לראותכם משתתפים בדיון

הפסקה וביקור בתערוכה11:00-11:20

מושב 2:   
יו"ר מושב: 

סרטן שד גרורתי   11:20-11:40
פרופ' תמר ספרא, מנהלת השירות האונקו-גינקולוגי, המערך האונקולוגי, המרכז הרפואי     

תל אביב
אימונותרפיה בסרטן כליה   11:40-12:00

ד"ר דוד סריד, ראש חוג GU ומנהל היחידה לגידולים בדרכי השתן, המרכז הרפואי תל אביב
מיאלומה נפוצה   12:00-12:20

ד"ר משה גת, יו"ר הקבוצה הישראלית למיאלומה ומרכז תחום המיאלומה והעמילוידוזיס 
במכון ההמטולוגי, הדסה עין כרם

טיפול ב-CAR-T לחולי לימפומה   12:20-12:40
ד"ר רון רם, מנהל היחידה להשתלות מח עצם, בית חולים איכילוב

הפסקה וביקור בתערוכה וביקור בתערוכה12:40-13:00

מושב 3:   
יו"ר מושב: 

חידושים ועדכונים בגילוי מוקדם של סרטן השד   13:00-13:30
ד"ר נועם אסנה, מנהל המכון לאונקולוגיה, המרכז הרפואי ברזילי, אשקלון

כאב מתפרץ   13:30-13:50
ד"ר אורה רוזנגרטן, מנהלת היחידה לאונקולוגיה גינקולוגית, המרכז הרפואי שערי צדק,

מייסדת החוג לטיפול תומך של האיגוד האונקולוגי
אם זה לא חודר - זה לא עובר. חידושים בתיסוף ברזל באנמיה כתוצאה ממחלות דלקתיות13:50-14:10

ד"ר שרון גבריאל, דיאטנית קלינית, מנהלת מדעית אלטמן 
הקשר בין סידן אמורפי לחולי סרטן   14:10-14:30

יוסי בן, מנכ"ל אמורפיקל
ארוחת צהריים וסיום הכינוס14:30

*התוכנית אינה סופית וייתכנו שינויים
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