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לפרטים והרשמה: 03-7650504 

התכנסות ורישום08:15-09:00
ברכות09:00-09:20

מירי זיו, מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן      
פרופ‘ שלמה וינקר, יו“ר איגוד רופאי המשפחה                                        

ד“ר וילמוש מרמרשטיין, יו“ר איגוד האונקולוגים                             

מושב א‘ - חדשות מהתנור
יו“ר: ד“ר אשי שלמון, סגן מנהל בית החולים הדסה עין כרם, ירושלים

עידכונים מהסל, סקירה כללית09:20-09:40
ד"ר סלומון שטמר, סגן ומ“מ מנהל המכון האונקולוגי, מרכז דוידוף, המרכז הרפואי רבין, פתח תקוה

עדכונים בסרטן ריאות09:40-10:00
פרופ' שמואל אריעד, מנהל המערך האונקולוגי, המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע                                                                           

טיפולים חדשים בתחום האימונותרפיה10:00-10:20
ד"ר רענן ברגר, מנהל המכון האונקולוגי, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר 

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:20-10:40

מושב ב' - טיפול תומך ורפואה משלימה
יו"ר: פרופ' טוני היימן, מנהל המחלקה להתמחות ברפואת המשפחה. קופת חולים מאוחדת      

פרופ‘ רפאל קטן, אונקולוג בכיר, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר, המרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים                                                                               
התערבות פסיכו-סוציאלית בצמתים משמעותיים במהלך המחלה10:40-11:00

ד“ר שלומית פרי, מנהלת היחידה הפסיכו-סוציאלית, בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה

יישום הנחיות רפואיות מקדימות לחולה הנוטה למות11:00-11:20
ד"ר אייל יעקבסון, מ“מ סגן ראש מינהל הרפואה והממונה על יישום חוק החולה הנוטה למות, משרד הבריאות

11:20-11:40EMB רפואה משלימה כרפואה מוכחת
ד"ר עופר כספי, MD PhD, מנהל הרפואה האינטגרטיבית ומנהל מרפאת המחלימים, המרכז הרפואי רבין - ביה“ח בילינסון, פ“ת

קנביס רפואי, מחומר אסור, לתרופה11:40-12:00
ד"ר מיכאל דור, יועץ ראשי של יחידת הקנביס, משרד הבריאות 

מיניות וסרטן12:00-12:20
לנה קורץ אלמוג, אחות ויועצת מיניות של אגודה למלחמה בסרטן, MA בבריאות נפש קהילתית ומטפלת במיניות מוסמכת

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:20-12:45

מושב ג' - רפואה דיגיטאלית
יו"ר: ד"ר אורה רוזנגרטן, יו"ר החוג לטיפול פליאטיבי. מנהלת היחידה לאונקולוגיה גינקולוגית, המרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים  

ד“ר אילן יהושע, מנהל המחלקה הדרומית להתמחות ברפואת משפחה, מכבי שירותי בריאות                  
e-Ethics: מהיפוקרטס עד פייסבוק12:45-13:25

פרופ' אבינועם רכס, פרופ‘ )אמריטוס( בנוירולוגיה, מרכז רפואי הדסה, ירושלים ויו“ר בית הדין של ההסתדרות הרפואית
עם מה מטפלים בטלפון חכם13:25-13:45

אורי גורן, בלוגר
שולחן עגול13:45-15:00

 הצגת המקרים על ידי רופאי משפחה:
מנחה: ד"ר מרטין גרנק-קטריבס, מנהלת המחלקה לרפואת משפחה, מחוז שרון שומרון, מרכז רפואי מאיר, שירותי בריאות כללית

ד"ר עידו וולף, מנהל המחלקה לאונקולוגיה רפואית, המערך האונקולוגי, המרכז הרפואי ת"א
משתתפים בפאנל:

ד“ר גילי עופר ביאלר, מכבי שירותי בריאות, מנהלת תוכנית להתמחות ברפואת המשפחה, מרכז
ד“ר גיל בר סלע, סגן מנהל המערך האונקולוגי ומנהל יחידת טיפול תומך, הקריה הרפואית רמב"ם, חיפה

ד“ר נאוה זיגלמן דניאלי, מנהלת תחום אונקולוגיה, מכבי שירותי בריאות
ד"ר חגי קדם, מנהל אגף לתכנון מדיניות, משרד הבריאות

ד“ר שושנה קרן רוזנברג, אונקולוגית בכירה, אחראית תחום סרטן ריאה, מרכז רפואי כרמל/לין, חיפה
,Ma.RN ,ד"ר אלון קרני, מומחה ברפואת משפחה. אחראי יחידת הוספיס בית אשקלון, שירותי בריאות כללית | הילה שפר 

אחות אונקולוגית, שירותי בריאות כללית

ארוחת צהריים15:00

חברי הוועדה המדעית: ד“ר רענן ברגר, נציג האיגוד האונקולוגי  | ד“ר רונן ברנד, נציג איגוד רופאי המשפחה


