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ההשתתפות בכנס הינה ללא עלות ומיועדת לאונקולוגים, פנימאים, רופאי משפחה, רוקחים ואחיות אונקולוגיות

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

התכנסות ורישום 08:30-09:00
דברי פתיחה09:00-09:20

יו“ר הכנס: ד“ר עופר פורים, מנהל שרות גידולי מערכת העיכול, בית חולים האוניברסיטאי אסותא אשדוד
ע"ש סמסון

ד“ר לריסה ריבו, מנהלת מכון אונקולוגי, בית חולים האוניברסיטאי אסותא אשדוד ע"ש סמסון
ד“ר אירנה לזרב, מנהלת שרות גידולי ריאה, בית חולים האוניברסיטאי אסותא אשדוד ע"ש סמסון  

מושב פתיחה - גידולי מערכת העיכול
עדכונים באימונותרפיה בסרטן מעי הגס הגרורתי 09:20-09:40

ד“ר עופר פורים, מנהל שרות גידולי מערכת העיכול, בית חולים האוניברסיטאי אסותא אשדוד ע"ש סמסון
טיפול בגרורות כבדיות מסרטן מעי הגס09:40-10:00

פרופ' אנדריי קידר, מנהל מחלקה כירורגית, בית חולים האוניברסיטאי אסותא אשדוד ע”ש סמסון  
10:00-10:20 The treatment options for mCRC patients in advanced lines

ד“ר אסתר טחובר, רופאה אונקולוגית בכירה המרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים
10:20-10:40 Braf-טיפול בחולי קולון עם מוטציה ב

ד“ר סופיה מן, מומחית לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה, מכון אונקולוגי,
המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע   

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 10:40-11:00

מושב בוקר - סרטן שד
עדכונים בתחום סרטן שד גרורתי לנשים הרגישות להורמונים חיוביים 11:00-11:20

ד“ר לריסה ריבו, בית חולים האוניברסיטאי אסותא אשדוד ע"ש סמסון
גנומיקה בסרטן שד מוקדם: כלים לניבוי יעילות טיפול כימי 11:20-11:40

ד“ר לריסה ריבו, מנהלת מכון אונקולוגי, בית חולים האוניברסיטאי אסותא אשדוד ע"ש סמסון
אופטימיזציה של הטיפול בסרטן שד מוקדם מסוג HER2 חיובי 11:40-12:00

ד“ר מרגריטה טוקר, מנהלת אשפוז אונקולוגיה, מומחית בסרטן השד,
המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 12:00-12:20

מושב צהריים - גידולי ריאה
אימונותרפיה קו ראשון בסרטן ריאה גרורתי 12:20-12:40

ד“ר אירנה לזרב, מנהלת שרות גידולי ריאה, בית חולים האוניברסיטאי אסותא אשדוד ע"ש סמסון                
12:40-13:00

 
 Pan-Tumor Biomarkers

פרופ' תמר ספרא, מנהלת השירות האונקו-גינקולוגי, המערך האונקולוגי, ההמרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי 
13:00-13:20 SCLC עדכונים בטיפולים אימונותרפיים בחולי

פרופ' ניר פלד, מנהל המערך האונקולוגי, המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע 
ארוחת צהריים וסיום13:50-14:30


