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החולה האונקולוגי בעידן המודרני
כנס ניהול תופעות לוואי 
חריפות של אימונותרפיה 

וטיפול מוכוון מטרה
התכנסות ורישום08:30-08:55
ברכת יו"ר הכנס08:55-09:00

ד"ר יונתן כהן, מכון שרת לאונקולוגיה ומכון וואהל לרפואה תרגומית, מרכז רפואי הדסה, ירושלים

מושב 1
יו“ר: פרופ‘ תמי פרץ, מנהלת מכון שרת לאונקולוגיה, מרכז רפואי הדסה, ירושלים                                                                                                        

טיפולים חדשים באונקולוגיה – משחק חדש לחלוטין?09:00-09:20
ד"ר יונתן כהן, מכון שרת לאונקולוגיה ומכון וואהל לרפואה תרגומית, מרכז רפואי הדסה, ירושלים

החולה האונקולוגי במלר"ד- אבחנה מבדלת וטריאז'09:20-09:40
עו“ד ד“ר יעקב אסף, מנהל המחלקה לרפואה דחופה, מרכז רפואי הדסה עין-כרם, ירושלים.

פרופסור חבר אורח קליני בפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית בירושלים
תופעות לוואי נוירולוגיות של אימונותרפיה וטיפולים ביולוגיים09:40-10:00

ד“ר שלומית יוסט כץ, מנהלת היחידה לנוירו-אונקולוגיה, מרכז דוידוף, בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין, פ“ת    
קרדיואונקולוגיה- מצבי חירום10:00-10:20

 פרופ' דן גילון, היחידה לאקוקרדיוגרפיה, קרדיולוגיה לא פולשנית ושירות קרדיואונקולוגיה,
מערך הלב, המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, ירושלים  

תופעות לוואי ריאתיות של טיפולים אונקולוגיים – לא רק דלקת ריאות10:20-10:40
 פרופ‘ צבי פרידלנדר, מנהל מחלקה פנימית ד‘, האגף לרפואה פנימית, עין-כרם,

מנהל המעבדה לחקר סרטן הריאה ומנהל מרכז COPD ונזקי עישון
הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:40-11:10

מושב 2
יו“ר: ד“ר אחמד נעמה, המחלקה לרפואה דחופה, המרכז הרפואי הדסה עין כרם, ירושלים

כבד וטיפולים אונקולוגים11:10-11:30
פרופ‘ ריפעת ספדי, מנהל היחידה למחלות כבד, בית החולים האוניברסיטאי, הדסה עין כרם, ירושלים

אימונולוגיה קלינית- מנגנונים וטיפול בתופעות לוואי11:30-11:50
ד"ר אביב טלמון, היחידה לאימונולוגיה קלינית, האגף לרפואה פנימית, מרכז רפואי הדסה, ירושלים

תופעות עוריות והבסיס האימונולוגי של תופעות לוואי  11:50-12:10
 פרופ‘ מיכל לוטם, מנהלת המרכז למלנומה ולאימונותרפיה של סרטן, מכון שרת לאונקולוגיה,

המרכז הרפואי הדסה עין כרם, ירושלים
סיבוכים אנדוקריניים של אימונתרפיה וטיפולים ביולוגים12:10-12:30

ד“ר רינה פולק, המחלקה לאנדוקרינולוגיה ומטבוליזם, המרכז הרפואי הדסה עין כרם, ירושלים
פאנל בכירי מלר”ד - הצגות מקרים ודיון                                        12:30-13:10

ד“ר עזיז דראושה, מנהל המחלקה לרפואה דחופה, הקריה הרפואית רמב“ם, חיפה
ד“ר דברה ווסט, מנהלת המחלקה לרפואה דחופה, ביה“ח הציבורי אסותא אשדוד

ד“ר אבי אפשטיין, סגן מנהל מלר“ד, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר
ד“ר ינון לישניצסקי, מנהל השירות לרפואה דחופה אמבולטורית, בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין, פ“ת

ארוחת צהריים13:10


