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ייזום 
והפקה ההשתתפות בכנס הינה ללא עלות אך מחייבת רישום מוקדם מראש

לפרטים והרשמה | טל'. 03-7650504

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

פרופ' תמי פרץ, מנהלת מכון שרת לאונקולוגיה, מרכז רפואי הדסה, ירושלים                                                                                                           

מליאת  בוקר - אימונותרפיה
יו"ר: פרופ' מיכל לוטם, מנהלת המרכז למלנומה ולאימונותרפיה של סרטן, מכון שרת לאונקולוגיה, המרכז הרפואי הדסה עין כרם, ירושלים

ד"ר רוני שפירא, רופאה בכירה לטיפול במלנומה, מכון אלה, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר                  

אימונותרפיה בסרטן ריאה09:20-09:40
פרופ' חובב נחושתן, רופא בכיר, מחלקה אונקולוגית, מכון שרת לאונקולוגיה, מרכז רפואי הדסה, ירושלים

חידושים באימונותרפיה במלנומה גרורתית09:40-10:00
ד"ר יונתן כהן, MD, PhD רופא מומחה במחלקה לאונקולוגיה - גידולי מערכת העיכול וגידולי עור )מלנומה(,

מרכז רפואי הדסה, ירושלים

סרטן ראש צוואר - באימונותרפיה10:00-10:20
ד"ר סאלם בלאן, מנהל יחידת ראש - צואר ביחידת קרינה, מרכז תחום אונקולוגיה של הראש והצוואר,

המרכז למחלות ראש צוואר, רמב”ם - הראיה הרפואית לבריאות האדם, חיפה

אימונותרפיה בגידולי מערכת העיכול10:20-10:40
ד"ר נועם אסנה, מנהל המכון האונקולוגי, המרכז הרפואי ברזילי, אשקלון

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:40-11:10

מושב 1 - מרקרים וגנומיקה
יו”ר:  ד”ר אביעד זיק, רופא בכיר, המחלקה לאונקולוגיה, מרכז רפואי הדסה, ירושלים   

ד”ר מרגריטה טוקר, רופאה בכירה, מומחית בטיפול סרטן שד, המרכז רפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע
ביומרקרים במעי גס גרורתי 11:10-11:30

ד"ר שרון פלס, אונקולוגית בכירה, מומחית במערכת העיכול, המרכז הרפואי תל אביב
11:30-11:50Updates - for the treatment of Triple Negative MBC patients

פרופ' תמי פרץ, מנהלת מכון שרת לאונקולוגיה, מרכז רפואי הדסה, ירושלים
טיפול הורמונלי בסרטן ערמונית גרורתי שעמיד לסירוס 11:50-12:10

ד"ר רענן ברגר, מנהל המערך האונקולוגי, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר                           
מוטציות בגן ל-EGFR בקרב חולי סרטן ריאה - מנגנוני עמידות וטיפולים חדשים 12:10-12:30

ד"ר יאיר בר, סגן מנהל המערך האונקולוגי, המרכז הרפואי ע”ש שיבא, תל השומר.
יו”ר חוג סרטן הריאה הישראלי באיגוד הישראלי לאונקולוגיה 

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:30-12:50

מליאת צהריים - טיפולים ממוקדים
יו"ר: פרופ' ג'מאל זידאן, מנהל המכון האונקולוגי, מרכז רפואי זיו, צפת

ד"ר עמיחי מאירוביץ, רופא בכיר במחלקה לאונקולוגיה, מנהל המרכז לקרינה ממוקדת, מרכז רפואי הדסה, ירושלים

טיפול בקנאביס בחולי סרטן12:50-13:10
ד"ר יקיר רוטנברג, רופא בכיר במחלקה לאונקולוגיה, מרכז רפואי הדסה, ירושלים                                                                                                  

טיפול ממוקד מטרה בסרטן כליה מתקדם13:10-13:30
ד”ר דניאל קייזמן, מנהל השירות לגדולי דרכי השתן, המרכז הרפואי מאיר, כפר סבא

טיפול קרינתי ממוקד בגידולים13:30-13:50
ד"ר עמיחי מאירוביץ, רופא בכיר במחלקה לאונקולוגיה, מנהל המרכז לקרינה ממוקדת, מרכז רפואי הדסה, ירושלים

ארוחת צהריים13:50-14:30

בחסות


