
 תוכנית  

 קבלת פנים וקפה 730  830 1

 הגברת מירי זיו, סגנית יו"ר האגודה למלחמה בסרטן, פרופ' זהר לויפתיחה:  830 10 840 2

 ד"ר חגית בריס יו"ר איגוד הגנטיקה, ד"ר יניב זהר המכון הפתולוגי רמב"ם.  מפתוגנזה לגנטיקה וחיסון. –מושב ראשון  840  1030 3

5 855 13+2 840 
פרופ' דוב הרשקוביץ, מנהל  . 2020 כיצד לקרוא את תשובת הפתולוגיה והשימוש בפנלים סומטיים - MMRD"הגידול הינו "

 המכון לפתולוגיה, המרכז הרפואי תל אביב.

 ד"ר יעל גולדברג, מרכז רפואי רבין .2020 -טי של תסמונת לינץ בישראלאבחון גנ 855 13+2 910 6

 ד"ר הלן טולדנו, האיגוד להמטואונקולוגיה בילדים.  . מתי לחשוד, כיצד לאבחן - (CMMRDתסמונת הלינץ הכפול ) 910 8+2 920 7

 פרופ' רויטל קריב, החוג לממאירות, איגוד הגסטרו פעילות גופנית, תזונה ואספירין בתסמונת לינץ. 920 13+2 935 8

 של גידולים בתסמונת לינץ. האם הגידול צומח ללא שלב של פוליפ?  פתוגנזה 935 18+2 955 9

 סמנים סרולוגים לסרטן בתסמונת לינץ ופיתוח חיסון.  955 18+2 1015 10

 גרמניה.פרופ' מתיאס קלור, המכון לפתולוגיה, אוניברסיטת הידנברג,     

 תקצירים א  1015  1030 11

 הפסקת קפה 1030  1100 12

 ד"ר נתן גלוק מרכז רפואי תל אביב , ד"ר אופיר בן ישי, מרכז רפואי רמב"ם. יו"ר. אונקולוגיהוכירורגיה מעקב  –מושב שני  1100  1215 13

14 1115 13+2 1100 
פרופ' חגית טולצינסקי, יו"ר החברה הישראלית לכירורגיה מה ההיקף הנדרש? -במטופל עם תסמונת לינץ הגישה לגידול רקטלי

 של הקולון והרקטום

 ד"ר שמואל אביטל. החברה לכירורגיה אונקולוגית. הגישה לגידול בקולון במטופל עם תסמונת לינץ. 1115 13+2 1130 15

16 1145 13+2 1130 
ד"ר רוית גבע, החוג לממאירות מערכת העיכול של איגוד . האונקולוגית למטופל עם תסמונת לינץ ומחלה מתקדמתהגישה 

 האונקולוגיה.

 פרופ' ברוך ברנר מנהל מכון דוידוף לאונקולוגיה.החולה הצעיר עם ממאירות קולורקטלית.  1145 13+2 1200 17

18 1215 13+2 1200 
ד"ר ליאור כץ, החוג לממאירות  האם ניתן להרחיב את המרווח בין הבדיקות? -למטופלים עם תסמונת לינץמעקב אנדוסקופי 

 מערכת העיכול של איגוד הגסטרו.

 הפסקת קפה קצרה 1215  1230 19

20 1415 13+2 1230 
יו"ר ד"ר מריו בינר, יו"ר החברה לגניקולוגיה אונקולוגית, ד"ר זוהר דותן יו"ר  .גסטרו -אורולוגיה-מושב שלישי גניקואונקולוגיה

 החוג לאורולוגיה אונקולוגית

 פרופ' רות שאקו, יו"ר איגוד הפתולוגים בישראלאבחנה פתולוגית של תסמונת לינץ גניקולוגי.  1230 13+2 1245 21

 ד"ר יקיר שגב, החברה הישראלית לאונקולוגיה גניקולוגית. .אונקולוגי אחר נשאיות עם תסמנות לינץ-המעקב הגניקו 1245 8+2 1255 22

 אונקולוגית-ד"ר דליה צורף, החברה הישראלית לגניקולוגיההצגת מקרה. -טיפול בממאירות רחם בשלב מתקדם 1255 8+2 1305 23

 פרופ' דוד מרגל וד"ר איזיק הופמן, החוג לאורולוגיה אונקולוגית. הצגת מקרה.-ממאירות אורולוגית בתסמונת לינץ 1305 13+2 1320 24

 תקצירים ב 1320  1350 25

 ול, איגוד הגסטרו.ד"ר אליזבט הלף, החוג לממאירות מערכת העיכ נייר עמדה משותף לבירור תסמונת לינץ. 1350 8+2 1400 26

 ארוחת צהרים קלה. 1400  1430 27

 


