
 2021סיכום פעילות של חוג הריאה, שנת 

 :מפגשים/ כנסים פירוט   

 10:  מציגים מספר
 
 

18.03.2021 
19.03.2021 

 חזה   בית לגידולים  הקשורים נושאים  על איטנראקטיבי  ודיון  עיון ימי

 :מפגש   בכל  משתתפים מספר
32 
35 
31 
 

11.05.2021 
15.06.2021 
06.07.2021 

 מפגשי  סדרת
Molecular Tumor Board ופתולוגים אונקולוגים בהשתתפות  וירטואליים   

 8 :משתתפים מספר
 

 Post-ASCO עגול  שולחן  דיון 27.06.2021
  והועלה מטופלים  עבור  צולם, החוג אתר , האיגוד   לאתר והועלה  צולם)

 ( ריאה  לסרטן  ישראלית עמותה  של לאתר

 14:  מציגים מספר
 

 בנושא  מדעי   מפגש 01.07.2021
line -stchemotherapy in 1Treatment flexibility with or without 

mNSCLC 

 17 :משתתפים מספר
 

 2022 הבריאות לסל  תכשירים  ודירוג דיון  מפגש 29.07.2021

 7:  םמציגי מספר
 

  משותפים מחקרים עם דיון:  לרדיותרפיה וחוג ריאה חוג  של משותף  כנס 02.09.2021
   TB  והקמת

  5 :משתתפים מספר
 

   עגול  שולחן  דיון 03.10.2021
Post-ESMO/WCLC  

 ( החוג אתר , האיגוד   לאתר והועלה  צולם)

 5:  מציגים מספר
 19 :מתמחים מספר

 

 ' ב שלב   לקראת למתמחים הכנה   מפגש 04.11.2021

 35:   מציגים מספר
 :ל" חו מרצי

Prof. Enriqueta Felip 
Dr. Lizza Hendriks 

25.11.2021-
27.11.2021 

 ירושליים , אוריינט מלון,  הריאה חוג  של  שנתי כנס

   
 : ILCG של   משותפות עבודות  של  בינלאומיים בכנסים  הצגות

Elizabeth Dudnik, et al. ILCG WCLC 2021 Real-world survival outcomes with immune checkpoint inhibitors in 
large cell neuroendocrine tumors of lung 

Liran Holtzman,et al. ILCG WCLC 2021 Pembrolizumab as a monotherapy or in combination with platinum-
based chemotherapy in NSCLC: correlation with blood biomarkers 
 

Ari Raphael, et al. ILCG MAP 2021 FGFR3-TACC3 fusion as an acquired resistance mechanism following 
treatment with epidermal growth factor receptor tyrosine kinase 
inhibitors (EGFR TKIs) and a suggested novel target in advanced 
non-small cell lung cancer (aNSCLC). 

   
 :ILCG  של  משותפים פרסומים

Liran Holtzman, et al. ILCG Clinical Lung 
Cancer, 2021 

dNLR-based score predicting overall survival benefit for the addition 
of platinum-based chemotherapy to pembrolizumab in advanced 
NSCLC with PD-L1 tumor proportion score ≥50%. 



Elizabeth Dudnik, et al. ILCG Int J Cancer, 2021 Alternative nivolumab duration and scheduling in advanced 
nonsmall cell lung cancer: A real-world evidence. 

Elizabeth Dudnik, et al. ILCG OncoImmunology, 
2021 

Pembrolizumab as a monotherapy or in combination with platinum-
based chemotherapy in advanced non-small cell lung cancer 
with PD-L1 tumor proportion score )TPS( ≥50%: real-world 
data. 

Elizabeth Dudnik, et al. ILCG J Immunother 
Cancer, 2021 

Real-world survival outcomes with immune checkpoint inhibitors in 
large cell neuroendocrine tumors of lung. 

Elizabeth Dudnik, et al. ILCG Front Oncol, 2021 BAP1-altered malignant pleural mesothelioma: outcomes with 
chemotherapy, immune check-point inhibitors and poly 
(ADP-ribose) polymerase inhibitors. 

Sameh Daher, et al. ILCG Front Oncol, 2021 Nivolumab in Non-Small Cell Lung Cancer: Real World Long-Term 
Survival Results and Blood Based Efficacy Biomarkers 

Mor Moskovitz, et al. ILCG Oncologist, 2021 The impact of third-line ALK inhibitors in ALK positive 
NSCLC: real-world data. 

 

   
 : ILCG  של  מחקריים  פרויקטים לטובת  כספיים גרנטים

   מרכזי -רב  מחקרי פרויקט  AZD חברת  ח "ש 50.000
Patient journey (outcomes research) 

 
 

 


