
קליטה וקבלת חדרים החל מ-15:00  

ביקור בתצוגה הרפואית  17:00-17:30

מושב ראשון  17:30-20:00
סרטן הריאות   

Early stages in lung cancer
טיפול בסרטן ריאות מחלה מוקדמת   17:30-17:55

מרצה   
טייטל   

בחסות אסטרה-זניקה   

טיפול בסרטן ריאות מחלה מתקדמת      17:55-18:20
מקומית   

מרצה   
טייטל   

בחסות אסטרה-זניקה   

שינויים גנומיים נדירים בסרטן ריאה      18:20-18:45
- אבחון טיפול ומעקב בקהילה   

ד"ר שושנה קרן     
אחראית תחום סרטן הריאה, מרפאת לין בי"ח כרמל   

בחסות רוש   

הפסקה וביקור בתצוגה הרפואית   18:45-19:10

אימונותרפיה בקו ראשון סרטן ריאות   19:10-19:35
ד״ר דמיאן אורבך   

שיבא   
BMS בחסות   

מהי הגישה הטיפולית העכשווית בחולי    19:35-20:00
ALK+ NSCLC בעידן של 3 דורות?   

ד״ר עבד אגבאריה   
מנהל המכון האונקולוגי מרכז רפואי בנ"צ   

מנהל המכון האונקולוגי מחוז צפון, כללית   
בחסות פייזר   

ארוחת ערב   20:00

09:00-10:55  מושב שני
סרטן השד   

פתיחה וברכות   09:00-09:15

עדכונים בסרטן שד מוקדם מסוג      09:15-09:40
HER2 חיובי   

ד״ר קרן דרומאה   
מנהלת היחידה לטיפול יום אונקולוגי ואחראית      
מרפאות, משנה למנהלת המערך האונקלוגי,      

הקריה הרפואית רמב"ם   
בחסות רוש   

הטיפול בסרטן שד גרורתי מסוג     09:40-10:05
טריפל נגטיב בעידן האימונותרפיה   

ד״ר יוסף סמיח   
רופא אונקולוג, מרכז תחום השד, בי״ח העמק      

ומכון אונקולוגי מגדלי נצרת   
בחסות רוש   

הטיפול בגידול שד מתקדם    10:05-10:30
המבטא קולטנים להורמוני המין   

HER2 ללא ביטוי יתר של   
ד"ר נאוה זיגלמן-דניאלי   

מנהלת תחום אונקולוגיה מכבי שירותי בריאות   
בחסות אלי לילי    

עדכונים בסרטן שלפוחית שתן     10:30-10:55
גרורתי - קן ראשון   

ד״ר ויטה ניימן   
מנהלת שירות אשפוז במכון לאונקולוגיה מרכז דוידוף   

בחסות פייזר   

הפסקה וכיבוד בשטח התצוגה הרפואית   10:55-11:30
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11:30-13:55  מושב שלישי
מערכת העיכול    

מאבחון לטיפול: הגישה       11:30-11:55
HCC המולטידיספלינרית בטיפול בחולי            

ד"ר ולריה סמינסטי   
מנהלת היחידה לאונקולוגיה,    

המרכז הרפואי הלל יפה   
בחסות רוש   

סרטן מעי גס גרורתי - סקירה של      11:55-12:20
הטיפול העדכני בקווים מתקדמים     

ד"ר עופר פורים   
מנהל השירות לגידולי מערכת העיכול   

בית החולים האוניברסיטאי אסותא אשדוד   
בחסות מדיסון   

חשיבות הצדדים סרטן מעי גס גרורתי   12:20-12:55
ד״ר אלה קוזלינר   

רופאה בכירה, המערך האונקולוגי,    
המרכז הרפואי בני ציון   

בחסות מרק   

הטיפול והמחלה בסרטן   12:55-13:20
Merkel Cell (MCC(   
ד״ר מחמוד אבו אמנה   

מרכז תחום גידולי מערכת השתן,    
מרכז רפואי העמק   

בחסות מרק   

טיפולים ממוקדי מטרה בסרטן תיירואיד   13:20-13:55
ד"ר סלאם בלאן   

מנהל תחום קרינה, מנהל יחידת ראש צוואר      
האגף האונקולוגי, מרכז רפואי רמב"ם   

בחסות רוש   

שבת |  12.6.21 
סל התרופות    9:30-10:30

- דברים שרואים מכאן לא רואים משם     
פרופ׳ שלמה וינקר   

הנשיא הנבחר של איגוד רופאי המשפחה  האירופי,     
ראש החוג לרפואת המשפחה, אוניברסיטת ת״א   


