הכנס השנתי לעדכונים

בטיפול בחולה האונקולוגי
בקהילה ובביה"ח

20.10.2015

מלון כפר המכביה,
רמת גן

 08:30-09:00התכנסות ורישום

מושב פתיחה

09:00-09:10

דברי פתיחה

09:10-09:30

אונקולוגיה בקהילה

09:30-09:50

ניהול הטיפול הפומי בסרטן

09:50-10:10

גישה פליאטיבית לטיפול בסוף החיים  -בבית

10:10-10:30

חידושים בטיפול בסרטן ערמונית גרורתי עמיד לסירוס

יו"ר הכנס :ד"ר נאוה זיגלמן דניאלי ,מנהלת תחום אונקולוגיה ,מכבי שירותי בריאות
ד"ר נאוה זיגלמן דניאלי ,מנהלת תחום אונקולוגיה ,מכבי שירותי בריאות
זיוה חנוכה ,אחות אחראית מכון אונקולוגי ,בית חולים לניאדו ,נתניה
ד"ר רון צבר ,מנהל רפואי מרפאות צבר -הוספיס ואשפוז בית

ד"ר רענן ברגר ,מנהל המערך האונקולוגי ,המרכז הרפואי ע"ש שיבא ,תל השומר                       

 10:30-11:00הפסקת קפה וביקור בתערוכה

מושב בוקר

יו"ר :מלי קושא ,מנהלת פיתוח עסקי ,מוקד אחיות ,הנהלה ראשית ,כללית
 11:00-11:40מה שרואים מכאן-לא רואים משם
מלי קושא ,מנהלת פיתוח עסקי ,מוקד אחיות ,הנהלה ראשית ,כללית
לילי פרלמן ,ראשת אגף סיעוד ,חטיבת בתיה”ח ,כללית
 11:40-12:00הטיפול במלנומה גרורתית עם משלבי תרופות מוכוונות מטרה
ד"ר רוני שפירא ,רופאה בכירה לטיפול במלנומה ,מכון אלה ,המרכז הרפואי ע"ש שיבא ,תל השומר
 12:00-12:20המטואונקולוגיה מחלות מיאלופרוליפרטיביות  -טיפול במחלת פוליציטמיה וורה
ד"ר פאולינה פטצ'נקו ,מנהלת יחידת אשפוז המטו-אונקולוגי ,המרכז הרפואי ע"ש וולפסון ,חולון

 12:20-12:40הפסקת קפה וביקור בתערוכה

מושב צהריים

יו"ר :ד"ר עופר פורים ,מומחה באונקולוגיה וברדיותרפיה ,אונקולוג בכיר ביחידת גדולי מערכת העיכול
מרכז דוידוף ,בית חולים בילינסון ,מרכז רפואי רבין ,פתח תקוה
 12:40-13:00חשיבותו של הטיפול מותאם אישית בסרטן מעי גס גרורתי  -תפקידם של הביומרקרים בטיפול במחלה
ד"ר עופר פורים ,מומחה באונקולוגיה וברדיותרפיה ,אונקולוג בכיר ביחידת גדולי מערכת העיכול,
מרכז דוידוף ,בית חולים בילינסון ,מרכז רפואי רבין ,פתח תקוה
 13:00-13:20עדכונים בטיפול בסרטן גרורתי לעצמות
ד"ר אביבית פאר ,רופאה בכירה ,מכון אונקולוגי ,הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב“ם ,חיפה          
 13:20-13:40שינוי פרדיגמה בטיפול בלוקמיה לימפטית כרונית
ד"ר אוהד בנימיני ,רופא בכיר במכון ההמטולוגי ,המרכז הרפואי ע“ש שיבא ,תל השומר
 13:40-14:00עדכונים בלוקמיה מיאלואידית
ד“ר נעם בנימיני ,רופא בכיר ,המכון ההמטולוגי ,הקריה הרפואית ,רמב“ם ,חיפה
 14:00-14:20טיפול ביולוגי מוכוון לחולות סרטן שחלה
ד“ר אורה רוזנגרטן ,יו“ר החוג לטיפול פליאטיבי ,יו“ר תומך של האיגוד האונקולוגי .מנהלת היחידה לאונקולוגיה
גינקולוגית ,המרכז הרפואי שערי צדק ,ירושלים וחברת וועד של החברה הישראלית לאונקוגינקולוגיה
 14:20-15:00ארוחת צהריים וסיום
בחסות ראשית:

ההשתתפות בכנס הינה ללא תשלום ומיועדת לאונקולוגים ,פנימאים ,רופאי משפחה,
רופאי ילדים ,אחיות אונקולוגיות ,אחיות כאב .מספר המקומות מוגבל

לפרטים והרשמה03-7650504 :

בחסות:

ייזום והפקה

