
 

 

 של קיץה כינוס
 אונקולוגית לגינקולוגיה הישראלית החברה

 בנושא: הישנות בגידולים גינקולוגים
 , כו' באייר תשע"ח2018במאי  11

 כפר בלום מלון "פסטורל",

 
 
 

 בתערוכההתכנסות, רישום וסיור   08:50 – 08:30
 

 ברכות ודברי פתיחה  09:00 – 08:50
 , יו"ר החברה הישראלית לגינקולוגיה אונקולוגיתפרופ' עופר גמר   

  מנחה המפגש, מרכז רפואי "בני ציון", חיפה, ד"ר שלומי שגיא
 

 הישנות בסרטן השחלה מושב א':   

 אילן אטלס, ד"ר יהודה בן דוידיו"ר: ד"ר 
 

 מותאמת אישיתרפואה  09:25 – 09:00

 , ירושלים"שערי צדק"מרכז רפואי פרופ' עוזי בלר,  
 

 בגידולים גינקולוגיים אימונותרפיה 09:50 – 09:25
 השומר-מרכז רפואי ע"ש שיבא, תלד"ר רוני שפירא,  

 

: תיאור מקרה ואינדיקציות הטיפול הכירוגי בהישנות סרטן שחלה 10:10 – 09:50
 גירכירו לטיפול

 מרכז רפואי "בני ציון", חיפהד"ר רומן קורובוצ'קה,  
 

מה  –בהישנות סרטן שחלה: תיאור מקרה והביולוגי  כימיהטיפול ה 10:30 – 10:10
 בספרות ומה בעתיד

 מרכז רפואי "שערי צדק", ירושלים, אורה רוזנגרטןד"ר  
 

 כיבוד קל וסיור בתערוכה  11:00 – 10:30
 

 הישנות בסרטן רירית הרחם וצוואר הרחם  :מושב ב'   

 ענבר בן שחר, ד"ר עופר גמריו"ר: פרופ' 
 

  נשים 3רדיותרפיה בהישנות סרטן רירית הרחם:   11:25 – 11:00
 השומר-שיבא, תל מרכז רפואי ע"ש  מכון רדיותרפיה, ד"ר שירה פלדר    

 

  -הרצאת אורח  11:50 – 11:25

Diagnostic Wertheim 

     Prof. Laszlo Ungar, Budapest, Hungary 
 

 SGOעדכונים מכינוס    12:10 – 11:50

 מרכז רפואי "כרמל", חיפהד"ר יקיר שגב, 
 

 מבוא לגישה פליאטיבית בטיפול בסוף החיים 12:40 – 12:10
 ד"ר רוני צבר,  מייסד ומנהל מערך הוספיס צבר ואשפוז בית

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 בדילמות טיפוליותפאנל לדיון   13:10  - 12:40

 הצגת מקרים לדיון:   

 UTERINE SEROUS CARCINOMAהישנות של 

 תקוה(-, פתח"רבין" )מרכז רפואי   ד"ר אריאלה סיטון 
 

 ADENOCARCINOMA OF CERVIXהישנות של 

 (", חיפהכרמל"סיגלר )מרכז רפואי אפרים  ד"ר 
 

 UTERINE SARCOMAהישנות של 

 , כפר סבא("מאיר" מרכז רפואי ) ד"ר דנה יוספי 
 

  "בני ציון", חיפה  מרכז רפואיד"ר שלומי שגיא,   מנחה: 
 , כפר סבא"מאיר"  מרכז רפואי  ,פרופ' עמי פישמן  משתתפים:

 מרכז רפואי רמב"ם, חיפה  , עמיתד"ר אמנון 
  השומר-מרכז רפואי ע"ש שיבא, תל,  ד"ר שירה פלדר

 

 ארוחת צהרים   14:00 – 13:10

 

 כינוס מהנה ופורהבברכת   

 תודתנו נתונה לחברות נותנות החסות

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

      

 

 אונקולוגית–ועד החברה הישראלית לגינקולוגיה

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

 ד"ר מריו ביינר, גזבר 

 אריה, מזכיר-ד"ר אלון בן 

 ד"ר צבי ואקנין 

 ד"ר דליה צורף 

 ד"ר שלומי שגיא 
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Gold 

 


