
מזכירות הכנס

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

התכנסות, רישום וכיבוד08:15-09:00
ברכות09:00-09:20

פרופ' שלמה וינקר, יו"ר איגוד רופאי המשפחה
וראש חטיבת הרפואה, לאומית שירותי בריאות

מירי זיו, מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן
ד"ר וילמוש מרמרשטיין, יו“ר האיגוד הישראלי

לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה

מליאת 
בוקר

מושב א‘ - חדשות מהתנור
יו"ר: ד"ר וילמוש מרמרשטיין, יו“ר האיגוד הישראלי

לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה
חשיבות הסריקה של חולי סרטן מעי גס ובני משפחותיהם ללינץ סינדרום09:20-09:40

פרופ‘ זהר לוי, אחראי השירות לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס ומרפאת משפחות בסיכון, בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה
חידושים בסרטן השד09:40-10:00

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

חידושים באונקולוגיה של דרכי השתן10:00-10:20
ד"ר אביבית פאר, רופאה בכירה מרפאת גידולי השתן, מנהלת מערך המחקרים הקליניים, הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב“ם, חיפה

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:20-10:40

מושב ב' - אונקוגנטיקה ורפואה מותאמת אישיתמושב 1
יו"ר: ד"ר רענן ברגר, מנהל המכון האונקולוגי, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר                                                                                          

ד"ר ענת גבר, מנהלת המחלקה לרפואה המשפחה, בילינסון ומחוזות ת“א יפו ודן פ“ת, כללית
מורה נבוכים - מעקב אחר משפחות בסיכון, מוטציות גנטיות10:40-11:00

פרופ' אפרת לוי להד, מנהלת המכון הגנטי, המרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים
11:00-11:20PARP ,טיפול אונקולוגי מותאם למוטציות שעוברות בתורשה בחולים אונקולוגים

פרופ' בלה קאופמן, נשיאת המערך האונקולוגי, מנהלת יחידת השד המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר 
רפואה מותאמת אישית - בדיקות גנומיות וטכנולוגיות חדשות11:20-11:40

פרופ' ניר פלד, מומחה ברפואה פנימית, ריאות ואונקולוגיה במרכז דוידוף לסרטן, בית חולים רבין, פ“ת. יו“ר הוועדה והבינלאומית למניעה 
ואבחון מוקדם של סרטן הריאה וכפרופסור חבר בפקולטה לרפואה ע”ש סאקלר, אוניברסיטת תל-אביב

הפסקת קפה וביקור בתערוכה11:40-12:00

מליאת 
צהריים

מושב ג'
יו"ר: פרופ‘ רפאל קטן, אונקולוג בכיר, המרכז הרפואי ע”ש שיבא, תל השומר, המרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים  

ד"ר נילי בן צבי, המחלקה לרפואת המשפחה,שירותי בריאות כללית מחוז שרון-שומרון, 
מרכז רפואי מאיר כפר סבא, החוג לרפואת המשפחה והחוג לחינוך רפואי, אוניברסיטת ת“א

תופעות לוואי בטיפול ביולוגי ואימונותרפי12:00-12:20
פרופ' גיל בר-סלע, סגן מנהל המערך האונקולוגי ומנהל יחידת טיפול תומך, הקריה הרפואית רמב“ם, חיפה

12:20-12:40ASCO בדיקות מעקב שלא מומלץ לבצע עפ"י
פרופ‘ עידו וולף, מנהל המחלקה לאונקולוגיה רפואית, המערך האונקולוגי, המרכז הרפואי ת“א

מודל ייחודי לטיפול פליאטיבי בחדר מיון12:40-13:00
ד"ר טל טובה פטלון, מנהלת היחידה לטיפול פליאטיבי, המחלקה לרפואה דחופה, המרכז הרפואי וולפסון, חולון

שולחן עגול13:00-13:40
מנחים: ד"ר גילי עופר ביאלר, מכבי שירותי בריאות, מנהלת תוכנית להתמחות ברפואת המשפחה, מרכז

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

הצגת מקרים ע"י רופאי משפחה
מעקב אחר מחלימים - הצגת מקרה מחלים או מחלימה ומה האופציות המוצעות להם                                                                                      

רפואה מותאמת אישית ומה רלוונטי
מעקב אחר חולים ואיזה בדיקות צריך לעשות או לא

משתתפים בפאנל13:40-14:30
ד"ר נילי בן צבי, המחלקה לרפואת המשפחה,שירותי בריאות כללית מחוז שרון-שומרון מרכז רפואי מאיר כפר סבא,

החוג לרפואת המשפחה והחוג לחינוך רפואי, אוניברסיטת ת"א
ד"ר אלכס מזרחי, מומחית ברפואת המשפחה, מאוחדת

ד"ר גרי בלומברג, מומחית ברפואת משפחה, לאומית שירותי בריאות ומדריכה בחוג לרפואת המשפחה, אוניברסיטת תל אביב
ד"ר אירינה קוצ'וק, מומחית באונקולוגיה קלינית, רופאה בכירה במכון אונקולוגי מרכז רפואי מאיר, כפר סבא

פרופ' אבישי סלע, מנהל המחלקה האונקולוגית, המרכז הרפואי אסף הרופא, צריפין. ראש החוג לאונקולוגיה, בי“ס לרפואה אוניברסיטת ת“א
פרופ‘ חובב נחושתן, רופא בכיר, מחלקה אונקולוגית, מכון שרת לאונקולוגיה, מרכז רפואי הדסה, ירושלים

ארוחת צהריים14:30

הכנס השנתי של
האגודה למלחמה בסרטן 

לרופאי משפחה ואונקולוגים
22.6.2016 | מלון כפר המכביה, ר"ג

חברי הוועדה המדעית: פרופ‘ שלמה וינקר, יו“ר הכנס | מירי זיו, מנכ“ל האגודה למלחמה בסרטן
ד“ר רונן ברנד, נציג איגוד רופאי המשפחה | ד“ר רענן ברגר, נציג האיגוד האונקולוגי
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