
התכנסות ורישום 08:15-08:45
דברי פתיחה                                                                                                                                                                                                                               08:45-08:50

יו"ר הכנס: ד"ר רונן ברנר, מנהל המכון לאונקולוגיה, המרכז הרפואי וולפסון, חולון

מושב פתיחה
פאנל: המאבק לקבלת תרופות יקרות לסרטן08:50-09:30

מנחה: רן רזניק, כתב ופרשן לענייני בריאות, "ישראל היום"                                                                                                                                  
עו"ד יעל פרידל, מייצגת חולים במימוש זכויותיהם במערכת הבריאות
עו"ד גלעד רוגל, ראש הצוות המשפטי עמותת קרן דולב לצדק רפואי

עו"ד יורם מלמן, מומחה לתביעות ביטוח תרופות מיוחדות                                                                                                                                  
ITP יעל דבירי, חולת

קרין  שסקין-דוידי, פעילה ביזמות חברתית
שירה כלפון, מנהלת המחלקה לסיוע משפטי בארגון חברים לרפואה  

מורה נבוכים: האונקולוגיה החדשה - טיפולים מונחי מטרה ואימונותרפיה09:30-09:50
פרופ' עידו וולף, מנהל המערך האונקולוגי, המרכז הרפואי ת”א ע”ש סוראסקי 

שימוש ברפואה מותאמת אישית ואימונותרפיה להצלת חולי סרטן09:50-10:20
ד"ר רונן ברנר, מנהל המכון לאונקולוגיה, המרכז הרפואי וולפסון, חולון    

סרטן כליה גרורתי - עולם חדש של טיפולים10:20-10:40
ד"ר יגאל קושניר, מנהל תחום אונקולוגיה אורולוגית, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא           

10:40-11:00 SCLC אימונותרפיה והחידושים בטיפול
פרופ‘ עופר מרימסקי, מומחה לאונקולוגיה, סגן מנהל המערך האונקולוגי, מנהל היחידה לאונקולוגיה של שלד ורקמה רכה 

ומנהל מרפאת מעקב אונקולוגית, המרכז הרפואי ת“א ע“ש סוראסקי
הפסקת קפה וביקור בתערוכה 11:00-11:30

מושב בוקר
11:30-11:50HR + HER 2 הטיפולים הביולוגיים החדשים בסרטן שד גרורתי מסוג

ד״ר אירנה ז׳יבליוק, מנהלת מכון כימותרפי ומנהלת יחידה לסרטן שד, בית חולים אסותא, ת"א   
האם בדיקות הריצוף הגנטי החדישות יכולות לשנות אבחנה אונקולוגית? 11:50-12:10

ד"ר גלעד ויינר, המחלקה לפתולוגיה, מרכז רפואי הדסה, ירושלים       
חידושים בטיפול בסרטן שד גרורתי מסוג טריפל נגטיב 12:10-12:30

ד"ר מרגריטה טוקר, מומחית בטיפול סרטן שד, מנהלת אשפוז אונקולוגי, המרכז רפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע         
הפסקת קפה וביקור בתערוכה 12:30-12:50

מושב צהריים
מלנומה - מלכת האימונותרפיה: הטיפולים העכשווים ומה צופן לנו העתיד?12:50-13:10

פרופ' גל מרקל, אונקולוג בכיר, מכון אלה למלבאום לאימונו-אונקולוגיה ומלנומה, המרכז הרפואי ע”ש שיבא, תל השומר 
התמכרות לאונקוגנים בסרטן ריאות: נקודות מבט אל האופק הטיפולי  13:10-13:30

פרופ' חובב נחושתן, רופא בכיר, מחלקה אונקולוגית , מכון שרת לאונקולוגיה, מרכז רפואי הדסה, ירושלים                     
מהפיכה לכולם: איך מטפלים בחולי סרטן ריאה גרורתי מסוג NSCLC כשאין טיפול מונחה מטרה13:30-13:50

ד"ר מור מושקוביץ, רופאה בכירה בשרות לגידולי ריאה, המכון האונקולוגי, הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם, חיפה           
כיצד אונקולוגים מצליחים לייצר רפואה מותאמת אישית?13:50-14:30

מנחה: רן רזניק, כתב ופרשן לענייני בריאות, "ישראל היום"
משתתפים:                                                                                                                                                                                                       

ד"ר רונן ברנר, מנהל המכון לאונקולוגיה, המרכז הרפואי וולפסון, חולון
פרופ' חובב נחושתן, רופא בכיר, מחלקה אונקולוגית, מכון שרת לאונקולוגיה, מרכז רפואי הדסה, ירושלים

ד"ר גלעד ויינר, המחלקה לפתולוגיה, מרכז רפואי הדסה, ירושלים
פרופ‘ רענן ברגר, מנהל המערך האונקולוגי, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר

ד"ר דניאל קייזמן, מנהל היחידה לגידולי דרכי השתן, מערך אונקולוגי, המרכז הרפואי ת”א ע”ש סוראסקי 
ארוחת צהריים וסיום14:30-15:15

ההשתתפות בכנס הינה ללא עלות ומיועדת לאונקולוגים, פנימאים, רופאים מכל קופות 
החולים ובתי החולים, נציגי משרד הבריאות, צוותים אונקולוגים ורוקחים

לפרטים והרשמה: 03-7650504 
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