
האגודה למלחמה בסרטן, המרכז הרפואי כרמל והמרכז הרפואי לין
מזמינים אתכם ליום עיון בנושא סרטן הריאה

שיתקיים ביום רביעי, 16.1.19, בשעה 09:00
במרכז הקהילתי "בת גלים", רחוב העלייה השנייה 45, חיפה.

בהנחיית ד״ר שושנה קרן רוזנברג, אחראית תחום סרטן ריאה, מרכז רפואי לין וכרמל.

יום העיון הינו ללא תשלום, אך מותנה במספר המשתתפים וברישום מראש.
יום העיון מיועד לחולים, למחלימים ולבני משפחותיהם.

הרשמה במשרדי האגודה למלחמה בסרטן, טל׳: 04-8511715, 04-8511712
snif_haifaal@cancer.org.il :דוא"ל

ניתן להגיע בתחבורה ציבורית. החניה בתשלום באזור )יש מעט מקומות חניה ללא תשלום(.

יום העיון באדיבות                  מובילת פרויקט "רוש מושיטה יד"

בתוכנית:
התכנסות  09:00-08:30

ברכות - ד״ר מאיר פרייס, מנהל המחלקה האונקולוגית, המרכז הרפואי לין   09:15-09:00
ד"ר אלון ארז, מנהל המרכז הרפואי לין  

גב' אריאלה שרמן ליטביץ,  עו"ס מחוז צפון, האגודה למלחמה בסרטן  
הרצאות:     09:15

אבחון מוקדם של סרטן הריאה  09:35-09:15
פרופ' יוחאי אדיר, מנהל מכון ריאות, המרכז הרפואי כרמל  

שיטות לאבחון סרטן הריאה   09:55-09:35
ד"ר אמיר אברמוביץ, מנהל היחידה לרפואת ריאות פולשנית, המרכז הרפואי כרמל  

הגישה הכירורגית בסרטן הריאה     10:15-09:55
ד"ר רונן גלילי, מנהל היחידה לניתוחי ריאות, מח' ניתוחי לב וחזה, המרכז הרפואי כרמל  

חידושים בטיפול התרופתי בסרטן הריאה  10:35-10:15
ד"ר יוליה רוביצקי, אונקולוגית בכירה, המרכז הרפואי לין, שירותי בריאות כללית  

הפסקה   10:50-10:35
ניהול תופעות לוואי של טיפולים אימונותרפיים וביולוגיים  11:10-10:50

ד"ר שושנה קרן רוזנברג, אחראית תחום ריאה, המרכז הרפואי לין, שירותי בריאות כללית  
טיפולי קרינה בסרטן הריאה    11:40-11:10

ד"ר היתם נסראללה, רופא בכיר, יחידת קרינה, מערך אונקולוגי, המרכז הרפואי רמב"ם  
כולם מדברים על קנאביס   12:10-11:40

פרופ' גיל בר סלע, מנהל המרכז למחלות ממאירות, מרכז רפואי העמק   
צ'יקונג    12:40-12:10 

גור קריינדלר, מדריך, האגודה למלחמה בסרטן
ארוחת צהריים קלה   12:40

טלמידע - לקבלת מידע ועלוני הסברה, ללא תשלום 1-800-599-995
1-800-200-444 ראשוני  נפשי  תמיכה  לשירות   - טלתמיכה 
w w w . c a n c e r . o r g . i l  : ר ת א ב ו  נ ת ו א ו  ר ק ב

האגודה למלחמה בסרטן - לחיים בריאים


