
 

 

 
 החורף של מפגש

 אונקולוגית לגינקולוגיה הישראלית החברה
 , ח' באדר תשע"ח2018בפברואר  23

 " רמת גן סיטי טאואר "לאונרדומלון 
 

 התכנסות, רישום וסיור בתערוכה  09:00 – 08:30

 

 ודברי פתיחה ברכות  09:10 – 09:00
 נחה המפגש, מרכז רפואי "קפלן", רחובות, מאריה-פרופ' אלון בן

  יו"ר החברה הישראלית לגינקולוגיה אונקולוגית ,פרופ' עופר גמר   
 

 :מושב א'   
 קניןאצבי וד"ר ד"ר אילן ברוכים, יו"ר: 

 

המקום של הרובוט והגישה הזעיר  –הגישה הניתוחית לסרטן השחלה  09:40 – 09:10
 פולשנית

Prof. Walter Gotlieb, Director Gynecologic Oncology, Head,  

Hereditary Ovarian Cancer Unit, Sir Mortimer B. Davis-Jewish  
General Hospital, McGill University. President, Society of 
 Gynecologic Oncologists Canada (GOC) 

 

09:40 – 10:10  DEBATE –  בעד ונגדHIPEC  בניתוחי סרטן שחלה אפיתליאלי 

 

ע"ש שיבא, מרכז רפואי  מח' כירורגית,  , יעקב-אלמוג בןד"ר , "בעד "
  השומר-תל

 השומר-מרכז רפואי ע"ש שיבא, תל, תמר פריד"ר  ","נגד  
 

  לטיפול הכירורגי בסרטן צוואר הרחם   ESGO Guidelines–עדכון   10:30 – 10:10

 מרכז רפואי "העמק", עפולה, אלון טלד"ר 
 

 כיבוד קל וסיור בתערוכה  10:50 – 10:30

 

 :'במושב    
 פרופ' טלי לוי, ד"ר מריו ביינריו"ר: 

 

  בלוטות הזקיף בסרטן רירית הרחם –עדכון   11:10 – 10:50

Prof. Walter Gotlieb, Director Gynecologic Oncology, Head,  

Hereditary Ovarian Cancer Unit, Sir Mortimer B. Davis-Jewish  
General Hospital, McGill University. President, Society of 
 Gynecologic Oncologists Canada (GOC) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

11:10 – 11:45 DEBATE  בעד ונגד טיפול קרינתי אדג'ונטי לאחר כריתת רחם רדיקלית

  IB1לב שב
 

 תקוה-מרכז רפואי "רבין", קמפוס בילינסון, פתח, ד"ר רמי איתן מנחה:     
 

 מכון רדיוטרפיה , מרכז רפואי רמב"ם ,ד"ר אבדח ליאנה –"בעד "     
 

 , חיפה"כרמל"מרכז רפואי , ד"ר יקיר שגב –"נגד "      
 

 וטיפוליות דילמות כירורגיות –דיון על מקרים  12:30 – 11:45
 

 ", רחובותקפלן"מרכז רפואי פרופ' אלון בן אריה,  מנחה:
 

' וולטר גוטליב, פרופ דן גריסרו )מרכז רפואי פמשתתפים: פרו
ד"ר מיחאי מאירוביץ  ,איכילוב(, ד"ר דליה צורף )מרכז רפואי רבין(

 שי )מרכז רפואי נהריה( וד"ר איילת )מרכז רפואי סורוקה(
 

 IIIסרטן שחלה אפיתליאלי שלב  – Iמקרה 

 ", צפתזיו"מרכז רפואי , רים יאסין ד"ר
 

סרטן רירית הרחם עם מעורבות מקרוסקופית של צוואר  – IIמקרה 

 ( IIהרחם )שלב 

 ", רחובותקפלן"מרכז רפואי ד"ר יעל אבידן, 
 

 ( LMPגידול שחלתי בממאירות גבולית ) – IIIמקרה 

 , חיפהמרכז רפואי רמב"ם, ד״ר סרי בולוס
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 אונקולוגית–ועד החברה הישראלית לגינקולוגיה

 ד"ר אילן ברוכים / פרופ' עפר גמר, יו"ר ברוטציה 

 ד"ר מריו ביינר, גזבר 

  'אריה, מזכיר-אלון בןפרופ 

 ד"ר צבי ואקנין 

 ד"ר דליה צורף 

 ד"ר שלומי שגיא 


