25-27/11/10
תכנית כנס החברה הישראלית למחלות שד -מעודכנת!

יום חמישי
-

16:00-16:20

דברי פתיחה :פרופ' ראובן אורדע ,גב' מירי זיו

-

16:20-17:00

יו"ר :פרופ' אהוד קליין ,פרופ' עופר מרימסקי

 Early breast cancerד"ר נועה בן -ברוך

-

17:00-17:45

יו"ר :ד"ר אלה עברון ,פרופ' רפי קטן

Neoadjuvant therapy- State of the art,

פרופ' ורד שטרן מהמרכז הרפואי ע"ש

ג'ון הופקינס ,בולטימור.

אונקופלסטיקה – יו"ר :פרופ' משה שבתאי ,ד"ר צבי קויפמן

-

17:45-18:05

כירורגיה אונקופלסטית של השד -מה ,מי ולמה? -פרופ' משה פפא

18:05-18:25

כירורגיה אונקופלסטית של השד -מיידי בזמן כריתה חלקית או מלאה-
ד"ר מיקי שפלן.

18:25-19:10

שולחן עגול  -יו"ר :ד"ר מיכאל קורץ

Are conserving breast surgery or mastectomy justified following
?complete response to neoadjuvant therapy
כירורג – פרופ' דני הרשקו
אונקולוג – ד"ר הדסה גולדברג
פתולוג – ד"ר בלה מלי
רדיולוג – ד"ר נעמי ויסנברג



 19:30ארוחת ערב



תוכנית אומנותית – נורית הירש

יום שישי
-

08:30-09:00

אסיפה כללית :דיווח יו"ר ,דיווח גזברית ,הוספה לתקנון

-

09:00-09:30

בחירות

 - MRIיו"ר :ד"ר מירי סקלייר -לוי ,ד"ר עטאף ויקטור
 MRI 09:30-09:45ממבט הרדיולוג

ד"ר מירי סקלייר

 MRI 09:45-10:00ממבט הכירורג

ד"ר אלוייס תניר

 10:00-10:15דיוןMRI :

ד"ר מירי סקלייר ,ד"ר אלוייס תניר ,ד"ר אלה עברון

-

10:15-11:00

-

Sentinel lymph node evaluation
אונקולוגיה ,במילאנו.

-

11:00-11:30

יו"ר :ד"ר יהודית זנדבנק
פרופ' ג'וזפה ויאלה ,המכון האירופאי

הפסקת קפה

-

11:30-12:15

יו"ר :פרופ' משה ענבר

דיון  SLN in locally advanced breast cancer :ד"ר בלה קאופמן ,ד"ר משה
כרמון ,ד"ר יהודית זנדבנק

-

12:15-13:00

יו"ר :פרופ' ראובן אורדע ,פרופ' אריה דורסט

 Paradigms in breast cancerפרופ' אומברטו ורונזי ,מהמכון האירופאי לאונקולוגיה
מילאנו

,

-

13:00-13:45

יו"ר :ד"ר אירית אלמלח

 Prognostic and predictive factorsפרופ' ג'וזפה ויאלה ,מהמכון האירופאי
לאונקולוגיה ,מילאנו.

 -13:45-14:45ארוחת צהריים

יו"ר :פרופ' שלמה שניבאום

-

 14:45-15:15הקטנת הסיכון לממאירויות מושרות קרינה -פרופ' אברהם קוטן
 15:15-15:45מעקב לאיבחון מוקדם של סרטן שד בנשים ,אחרי טיפול קרינתי בילדות:
הצעה למודל פעולה ארצי – ד"ר תניר אלוייס וד"ר מוניק פרץ-נחום.
 15:45-16:15איכות ואריכות ימים אחרי טיפול בסרטן שד -ד"ר שולמית ריזל



ארוחת ערב



תוכנית אומנותית – יעל קפיטולניק

יום שבת
-

יו"ר ד"ר יצחק פפו.
 – 10:15 -10:00אחות מתאמת בריאות השד בישראל -תפיסתן של הנשים את התפקיד
ותרומתו ,תוצאות ראשוניות של מחקר רב מרכזי -ד"ר אילנה קדמון.
10:15-11-30

 -יו"ר :פרופ' שלמה ללצ'וק

שולחן עגול – סרטן שד והריון
פרופ' מיכאל קראוס ,פרופ' משה ענבר ,ד"ר בלה קאופמן ,ד"ר תמי קרני

