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האגודה למלחמה בסרטן-לחיים בריאים   

דרכי הגעה: במכונית - הכניסה דרך חניון "ישראל יפה" של אחוזות חוף )לשעבר "הגולפיטק"(.

יש להמשיך לנסוע בכביש השירות במקביל לשד' רוקח. ב-Waze: "המועצה לישראל יפה".
באוטובוס - קווי התחבורה שעוצרים בשדרות רוקח, צמוד למתחם הם: דן - 89, 189, 12, 22 ומטרופולין – 48.

ניתן להגיע גם בקווים העוצרים בתחנות סמינר הקיבוצים או מרכז רבין וללכת ברגל. 
הגעה ברכבת - תחנת הרכבת האוניברסיטה-מרכז הירידים, ומשם הליכה ברגל.

האולם ממוזג – יש להצטייד בלבוש חם!

יום העיון באדיבות                  מובילת פרויקט "רוש מושיטה יד"

בהנחיית ד"ר נטלי מימון, רופאה בכירה, המערך האונקולוגי, המרכז הרפואי מאיר.

שיתקיים ביום רביעי,  20.11.19 במרכז הכנסים "ישראל יפה בפארק", שד' רוקח 80 תל אביב

האגודה למלחמה בסרטן מזמינה
ליום עיון בנושא סרטן ריאה 

יום העיון מיועד לחולים, למחלימים ולבני משפחותיהם וההשתתפות אינה כרוכה תשלום!
www.cancer.org.il/lung/2019 :בשל מספר המקומות המוגבל, יש להירשם מראש:  באתר האגודה למלחמה בסרטן

או במחלקת שיקום ורווחה, האגודה למלחמה בסרטן, טל': 03-5721678 

בתוכנית:
התכנסות ודברי ברכה  10:15 - 09:30

אורית שפירא, מנהלת מחלקת שיקום ורווחה, האגודה למלחמה בסרטן.  
הרצאות:  12:30 – 10:15

סרטן ריאה - 10 עובדות חשובות  •  
ד"ר סיון שמאי, רופאה בכירה, המערך האונקולוגי, המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי.   

 )NSCLC + SCLC( אימונותרפיה  •  
ד"ר מיה גוטפריד, מנהלת המחלקה האונקולוגית, המרכז הרפואי מאיר.   

)ALK + EGFR( חידושים ועדכונים - טיפולים ממוקדי מטרה בסרטן ריאה  •  
ד"ר רוקסנה גרינברג, המערך האונקולוגי, המרכז הרפואי סורוקה.   

)MET+ROS1+RET+BRAF( מוטציות נדירות בגידולים  •  
ד"ר יאיר בר, סגן מנהל המערך האונקולוגי ומנהל תחום הריאה במערך האונקולוגי,    

     המרכז  הרפואי ע"ש חיים שיבא, תל השומר, ויו״ר קבוצת סרטן הריאה הישראלית.
הטיפול הקרינתי בחולה עם טיפול ממוקד  •  

ד"ר טטיאנה רבין, מנהלת שירות קרינה גינקו-אונקולוגי וברכיתרפיה, המערך האונקולוגי,   
                             מרכז רפואי תל אביב ע"ש סוראסקי.

רפואה מותאמת אישית  •  
ד"ר מור מושקוביץ, רופאה בכירה, המערך האונקולוגי, המרכז הרפואי רמב"ם.   

תופעות לוואי מאימונותרפיה וטיפולים ביולוגיים   •  
ד"ר אלונה זר, מנהלת שירות גידולי בית החזה, מרכז דוידוף, המרכז הרפואי רבין-בילינסון    

החיים בצל המחלה  •  
ד"ר שלומית פרי, האגודה למלחמה בסרטן.   

הפסקה וכיבוד קל   13:00 – 12:30
פאנל שאלות ותשובות בהשתתפות המרצים מיום העיון.  14:00 – 13:00


