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ייזום והפקה

21.5.2014
לאונרדו סיטי טאואר, ר"ג

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

דמי השתתפות:
� רישום מוקדם עד ה-19.05.14: 40 ש"ח

 � רישום מה-20.05.14 וביום הוועידה: 100 ש"ח
* המחיר כולל מע"מ וארוחת צהריים

התכנסות ורישום08:15-09:00
ברכות09:00-09:20

מירי זיו, מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן
פרופ' שלמה וינקר, יו"ר איגוד רופאי המשפחה

ד"ר וילמוש מרמרשטיין, יו”ר איגוד האונקולוגים

מושב א׳ - חדשות מהתנורמליאת בוקר
יו"ר: פרופ' משה ענבר, מנהל המערך האונקולוגי, המרכז הרפואי ת"א

טיפולים חדשים בתחום האימונותרפיה09:20-09:40
פרופ‘ מיכל לוטם, מנהלת המרכז למלנומה ולאימונותרפיה של סרטן, מכון שרת לאונקולוגיה, המרכז הרפואי הדסה עין כרם, ירושלים

סרטן שד, חידושים בסל התרופות 2014 ועוד...09:40-10:00
ד"ר נועה אפרת בן ברוך, מנהלת המכון האונקולוגי, המרכז הרפואי קפלן, רחובות

פרוסטטה - שינויים בסל10:00-10:20
ד"ר אביבית פאר, רופאה בכירה, מכון אונקולוגי, הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב“ם, חיפה

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:20-10:40

מושב ב׳ - טיפול תומךמושב 1
יו"ר: ד"ר אורה רוזנגרטן, יו"ר החוג לטיפול פליאטיבי. מנהלת היחידה לאונקולוגיה גינקולוגית, המרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים

ד“ר מרטין גרנק-קטריבס, מנהלת המחלקה לרפואת משפחה, מחוז שרון שומרון, מרכז רפואי מאיר, שירותי בריאות כללית

הקדמה, טיפול תומך סקירת מצב10:40-11:00
ד"ר שמעון ויין, מנהל השירות הפליאטיבי, מרכז דוידוף, בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה

טיפול בכאב עמיד בחולה עם ממאירות11:00-11:20
פרופ‘ פסח שוורצמן, מנהל המחלקה לרפואת משפחה ושרות שכוך כאב, מחוז דרום, כללית

מה עושים לאחר שהטיפול נגמר? מקומו של רופא המשפחה במעבר מהאונקולוג והטיפול המרפא, לטיפול תומך ומלווה11:20-11:40
ד"ר גילי עופר-ביאלר, מומחית ברפואת משפחה, מנהלת המחלקה לרפואת המשפחה מרכז-ירושלים-שפלה, מכבי שרותי בריאות

טיפול סיעודי פליאטיבי11:40-11:55
בלה אליגולשוילי, מומחית קלינית בטיפול תומך, מנהלת היחידה האונקולוגית לטיפול בית תומך, שירותי בריאות כללית, מחוז מרכז 

הגישה לחולה הסרטן המבוגר11:55-12:15
ד"ר לאה אהרוני, .MD,MS, גריאטרית מחוזית, מנהלת שירות גריאטרי בקהילה, שירותי בריאות כללית, מחוז חיפה וגליל מערבי

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:15-12:45

מושב ג׳: טיפולים אונקולוגים בבית החולה או במרפאה הראשוניתמליאת צהריים
יו"ר: ד"ר עבד אגבריה, מנהל היחידה לאונקולוגיה בקהילה, מחוז צפון שירותי בריאות כללית

ד"ר מיכאל דור, יועץ משרד הבריאות 

 תרופות ביולוגיות TKI - הכרות רופאי המשפחה עם תרופות חדשות, אפקטיביות הפומיות12:45-13:05
ד"ר רענן ברגר, מנהל המכון האונקולוגי, מנהל המערך למחקרים קליניים ע“ש ריבה קושיצקי, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר 

טיפולי עצם - B פוספונאטים13:05-13:25
פרופ' אמנון להד, ראש החוג לרפואת משפחה, ביה“ס לבריאות הציבור, האוניברסיטה העברית. מנהל המחלקה לרפואת המשפחה,

שירותי בריאות כללית, מחוז ירושלים ויו“ר המועצה הלאומית לבריאות הקהילה 

טיפולים אנטי הורמונליים13:25-13:45
ד"ר אלי רוזנבאום, מנהל היחידה לאונקולוגיה אורולוגית, מרכז דווידוף לסרטן, בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה

שולחן עגול13:45-15:00
מנחים: פרופ' אבישי סלע, מנהל המחלקה האונקולוגית, המרכז הרפואי אסף הרופא, צריפין. ראש החוג לאונקולוגיה, בי"ס לרפואה אוניברסיטת ת"א
פרופ' אמנון להד, ראש החוג לרפואת משפחה, ביה"ס לבריאות הציבור, האוניברסיטה העברית. מנהל המחלקה לרפואת המשפחה, שירותי בריאות 

כללית, מחוז ירושלים ויו"ר המועצה הלאומית לבריאות הקהילה 
משתתפים: ד"ר עזרא קודסיזדה, מנהל רפואי יחידת טיפול בית אונקולוגית, שירותי בריאות כללית, מחוז מרכז

ד"ר נאוה זיגלמן דניאלי, מנהלת תחום אונקולוגיה, מכבי שירותי בריאות
ד"ר אשי שלמון, סגן מנהל המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון
פרופ‘ אשר אלחיאני, פרופ‘ לניהול רפואי, אוניברסיטת אריאל

ד“ר יהורם זינגר, מרפאת כאב וטיפול פליאטיבי, המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע
ד“ר עידו וולף, מנהל המחלקה לאונקולוגיה רפואית, המערך האונקולוגי, המרכז הרפואי ת“א

ארוחת צהריים15:00

הכנס השנתי של האגודה למלחמה בסרטן
הטיפול בקהילה בחולה האונקולוגי הפעיל

בחסות:
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איגוד רופאי המשפחה 


