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ייזום והפקה

התכנסות ורישום 08:15-09:00
 ברכות: מירי זיו, מנכ"לית האגודה למלחמה בסרטן09:00-09:20

פרופ' שלמה וינקר, יו"ר איגוד רופאי המשפחה
פרופ‘ עופר מרימסקי, מנהל היחידה לאונקולוגיה של שלד ורקמה רכה, המרכז הרפואי ת“א. יו“ר האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה

חדשות מהתנורמושב 1
יו"ר: פרופ' אבישי סלע, מנהל המחלקה האונקולוגית, המרכז הרפואי אסף הרופא, צריפין. ראש החוג לאונקולוגיה, בי"ס לרפואה אוניברסיטת ת"א

פרופ' אליעזר קיטאי, מנהל המחלקה לרפואת משפחה, חטיבת הרפואה, לאומית שירותי בריאות

 חידושים בחולי מלנומה09:20-09:40
פרופ' יעקב שכטר, מנהל מכון אלה למלנומה, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר

חידושים ועידכונים בטיפול בחולות בסרטן השד09:40-10:00
ד"ר אלה עברון, מנהלת יחידה, סרטן השד, המרכז הרפואי אסף הרופא, צריפין

עידכונים בסרטן הפרוסטטה10:00-10:20
ד"ר אביבית נוימן, רופאה בכירה, רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 10:20-10:50

הקשר בין רופא המשפחה והאונקולוגמושב 2
יו"ר: פרופ' שלמה וינקר, יו"ר איגוד רופאי המשפחה

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

מחקר על ציפיות החולה מהאונקולוג ומרופא המשפחה ומהקשר ביניהם10:50-11:10  
ד"ר עידו וולף, המערך האונקולוגי, המרכז הרפואי ת"א

בדיקות הדמיה וסמנים - מה נחוץ ומה חסר תועלת11:10-11:30 
ד"ר שולמית ריזל, מנהלת היחידה לאונקולוגיה של השד, מרכז דוידוף, בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקווה 

נזקי קרינה מבדיקות מיותרות11:30-11:50 
 פרופ' סיגל סדצקי, מנהלת היחידה לאפידמיולוגיה של סרטן ושל קרינה, וחוקרת לאומית אחראית,

מכון לאומי לחקר השלכות הטיפול בגזזת על שם פרופ' ברוך מודן

אונקולוגיה בקהילה - נסיון מכבי שירותי בריאות11:50-12:10
ד“ר נאוה זיגלמן דניאלי, מנהלת תחום אונקולוגיה, מכבי שירותי בריאות

ד“ר עופר חן, מומחה ברפואה פנימית, ומנהל רפואי - המרכז הרפואי רמת השרון, מכבי שירותי בריאות

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 12:10-12:30

המעקב המשותף אחר חולים ומחלימיםמושב 3
יו“ר: פרופ‘ ועו“ד חוה טבנקין, מנהלת המחלקה לרפואת המשפחה מרכז רפואי העמק ומחוז הצפון שירותי בריאות כללית 

פרופ‘ עופר מרימסקי, מנהל היחידה לאונקולוגיה של שלד ורקמה רכה, המרכז הרפואי ת“א. יו“ר האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה

משני "צידי המתרס" - נקודת מבט אישית של רופאת משפחה שחלתה12:30-12:50
ד"ר אילנה לייטר, מומחית לרפואת משפחה, שירותי בריאות כללית, ירושלים

המחלימים מסרטן. הווה, עבר ועתיד12:50-13:10
פרופ' אליעזר רובינזון, יו"ר המועצה הלאומית למניעה, גילוי מוקדם וטפול בסרטן. יו"ר האגודה למלחמה בסרטן בישראל

תופעות לוואי מאוחרות בילדים חולי סרטן13:10-13:30
 פרופ' יצחק יניב, מנהל המערך להמטולוגיה ואונקולוגיה ילדים, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל, פתח תקוה.

יו"ר האיגוד הישראלי להמטולוגיה ואונקולוגיה ילדים

דיון שולחן עגול13:30-14:30
 מנחה: ד"ר אמנון להד, מומחה ברפואת משפחה, ראש החוג לרפואת משפחה, ביה"ס לבריאות הציבור באונב' העברית,

מנהל המחלקה לרפואת המשפחה, שירותי בריאות כללית ויו"ר המועצה הלאומית לבריאות הקהילה
משתתפים:

פרופ' שמואל אריעד, מנהל המערךהאונקולוגי, המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע
פרופ' אלברטו גביזון, מנהל המכון האונקולוגי , המרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים
פרופ' רפאל קטן, נשיא המערך האונקולוגי, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר

פרופ‘ רוני פלג, שירותי בריאות כללית, מחוז דרום. המחלקה לרפואת המשפחה, הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
ד“ר צחי גור, מומחה ברפואת משפחה, מנהל מרכז “מתחילים מחדש“ למחלימים מסרטן, “עזר מציון“, פתח תקוה

ד“ר ערן סגל, מומחה ברפואת משפחה, מנהל מרפאת “בנימין בראון“ חיפה , שירותי בריאות כללית

ארוחת צהריים 14:30-15:30

דמי רישום:
 � רישום מוקדם עד ה-25.02.13: 50 ש"ח  � רישום מה-26.02.13 וביום הוועידה: 80 ש"ח

* המחיר כולל מע"מ וארוחת צהריים

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

הכנס השנתי של
האגודה למלחמה בסרטן
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