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יום ו׳  |  24.6.22   
ארוחת בוקר לאורחי המלון החל מ-7:00  

+ALK הטיפול בחולי סרטן ריאות מסוג   09:30-09:55
בעידן 3 דורות   

 TBD   
)בחסות פייזר(   

האבחון המוקדם בסרטן הריאות      09:55-10:20
והתפקיד של רופא המשפחה במסע    

של המטופל בשלב המוקדם   
ד"ר מור מושקוביץ   

אונק׳ בילינסון   
)בחסות רוש(    

טיפולים וחידושים בסרטן שד גרורתי    09:55-10:20
HER2+ מסוג   

ד"ר שלומית סטרולוב שחר   
רופאה בכירה, היחידה לסרטן שד,    

המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי-איכילוב   
)בחסות אסטרהזניקה(    

סרטן השד   10:20-10:45
 TBD   

)בחסות פייזר(    

הפסקה   10:45-11:30

עדכונים בסרטן מעי גס גרורתי   11:55-12:20
ד״ר עפר פורים   

אונק׳ אסותא   
)בחסות מרק(    

הפרדיגמה הטיפולית בסרטן קיבה גרורתי   12:20-12:55
ד"ר רונן ברנר   

מנהל המכון לאונקולוגיה במרכז הרפואי וולפסון   
)בחסות אסטרהזניקה(    

 -SCLC סרטן ריאות מסוג  12:55-13:20
ד״ר עבד אגבאריה   

אונק׳ בני-ציון   
)בחסות אסטרהזניקה(    

הפסקה וארוחת צהריים קלה   13:20-14:30

הרצאת העשרה: החיסכון הפנסיוני של    14:30-15:30
הרופאים - טיפים חשובים   

יקרת ליכטר - מתכננת פנסיונית ופרישה; מתמחה 
העבודה,  תקופת  הצמתים:  בשלושת  רופאים  בליווי 
לקראת פרישה, ואחרי הפרישה; לשעבר אחראית על 

תחום הפנסיוני במוסד בנקאי גדול במשך כ-30 שנה

ארוחת ערב חופשית החל מ-19:00  

שבת  |  25.6.22   
הרצאת העשרה -  הנושא ייקבע בהמשך  10:00-11:00

ארוחת צהריים לאורחים המעוניינים החל מ-12:30  

יום ה׳  |  23.6.22   
התכנסות, קליטה וקבלת חדרים  החל מ-15:00 

חשיבות אבחון מוקדם של סרטן ריאה     17:00-17:25
לאור נתוני הישרדות ארוכות טווח עם      

אימונותרפיה   
ד״ר יניב דותן    

ריאות רמב"ם   
)MSD בחסות(   

מעקב ארוךטווח לאחר מטופלים עם      17:25-17:50
אימונותרפיה במגוון גידולים   

ד״ר כאמל מחאמיד   
אונק׳ העמק   

)BMS בחסות(   

סרטן בלוטת התריס   17:50-18:15
ד״ר סאלם בילאן   

אונק׳ רמב״ם   
)בחסות רוש(   

 +MET– טיפול בסרטן ריאות מסוג   18:15-18:40
ד״ר שושנה קרן רוזנברג   

מנהלת תחום סרטן ריאה    
מרפאת לין/בית חולים כרמל   

)בחסות מרק(   

חשיבות נשאות BRCA בהחלטה הטיפולית    18:40-19:05
במטופלי שד, שחלה, ערמונית ולבלב   

ד"ר איילת שי   
מנהלת המחלקה האונקולוגית במרכז      

הרפואי לגליל   
)בחסות אסטרהזניקה(    

קנאביס בטיפול האונקולוגי    19:05-20:00
- הטוב, הרע והמורכב   

ליאת בני    
יו"ר העמותה לקידום הקנביס הרפואי   

ד״ר טלי סחר   
רופאת משפחה ושיכוך כאב      

)הרצאה בזום(   

ארוחת ערב    20:15

 
 
 
 
 


