
ייזום 
והפקה

התכנסות ורישום08:30-09:00
ברכת יו"ר הכנס09:00-09:20

ד"ר נעה אפרת בן ברוך, מנהלת המכון האונקולוגי, המרכז הרפואי קפלן, רחובות

מליאת בוקר - מושב 1
טיפולים הורמונאליים בסרטן השד09:20-09:40

ד"ר רינת ירושלמי, רופאה בכירה במכון לסרטן ע“ש דוידוף, בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה

קייליקס )דוקסורוביצין ליפוזומלי( בסרטן השד והשחלה 09:40-10:00
ד"ר תמר ספרא, מנהלת השירות האונקו-גניקולוגי, המרכז הרפואי ת"א   

10:00-10:20To Treat or Not To Treat - Low Risk Prostate cancer
ד“ר אביבית פאר, רופאה בכירה, מכון אונקולוגי, הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב“ם, חיפה

10:20-10:40 cML update & the role of the Medical Staff within the patient journey
ד"ר אודליה גור, מנהלת אשפוז יום, מחלקת המטולוגיה והשתלת מח עצם, המרכז הרפואי ת“א

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:40-11:10

מליאת בוקר - מושב 2
עדכונים בסרטן הערמונית11:10-11:30

ד"ר אביבית פאר, רופאה בכירה, מכון אונקולוגי, הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב“ם, חיפה

הפורמולה לחדשנות: פתרון תזונתי לשיפור היענות המטופל האונקולוגי                                                                               11:30-11:50
לימור בן חיים, דיאטנית קלינית, המרכז הרפואי ת“א. עמותת עתיד - עמותת הדיאטנים בישראל

אונקולוגיה בסין11:50-12:10
ד“ר תמר ספרא, מנהלת השירות האונקו-גניקולוגי, המרכז הרפואי 

אופציות טיפוליות בפציינטים גרורתיים לעצמות 12:10-12:30
ד“ר לריסה ריבו, רופאה בכירה, מכון אונקולוגי, המרכז הרפואי ת“א

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:30-12:50

מליאת  הצהריים
מחקר וינטר - שילוב גנומיקה בטיפול בסרטן12:50-13:10

ד“ר רענן ברגר, מנהל המכון האונקולוגי, מנהל המערך למחקרים קליניים ע”ש ריבה קושיצקי,
המרכז הרפואי ע”ש שיבא, תל השומר      

דור חדש של פלואורופירימידין 13:10-13:30
ד“ר אילה הוברט, מנהלת המרכז לגידולים במערכת העיכול, מכון שרת, הדסה עין כרם, ירושלים

עדכונים בטיפול בלאוקמיה לימפטית כרונית 13:30-13:50
ד"ר אסנת בארי, מנהלת שרות לאוקמיות כרוניות, היחידה להמטולוגיה, בית חולים בילינסון,

מרכז רפואי רבין, פתח תקוה

ארוחת צהריים13:50-14:30
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הכנס השנתי לעדכונים
בטיפול בחולה

   האונקולוגי
     בקהילה ובביה"ח

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

דמי רישום:
� רישום מוקדם עד ה-23.11.14: 50 ש“ח

� רישום מה-24.11.14 וביום הוועידה: 100 ש“ח 
* המחיר כולל מע“מ וארוחת צהריים

בחסות


