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המרכז הרפואי שיבא, תל השומר
שמח להזמינכם לכנס השנתי השני בנושא:

יום א’ 22.5.2011
הכנס יתקיים בבית סוראסקי, במרכז הרפואי שיבא

התכנסות ורישום, קפה ומאפה  08:30-09:15
ברכות ודברי פתיחה  09:15-09:30

ד”ר ארי שמיס, מנהל בית בחולים הכללי,  
המרכז הרפואי שיבא  

ד”ר אייל וינקלר, מנהל המחלקה לכירורגיה   
פלסטית, המרכז הרפואי שיבא

הזרקת תאי שומן ותאי גזע לשד - האם מהווה   09:30-10:00
גורם סיכון להתפתחות סרטן שד?

פרופ’ מאוריציו נאווה, מומחה בכירורגיה כללית   
ובניתוחים אונקולוגיים של השד ומומחה בכירורגיה 

פלסטית ושחזורי שד. מנהל המחלקה לכירורגיה 
פלסטית, המכון הלאומי לסרטן, מילאנו, איטליה

הסיכונים הגנטיים בהזרקת תאי שומן ותאי גזע   10:00-10:15
לשד - האם יש סיבה לחשש?

פרופ’ איתן פרידמן, מנהל היחידה לאונקוגנטיקה,   
המרכז הרפואי שיבא

פאנל בהשתתפות הקהל  10:15-10:30
חדשות חמות בכימוטרפיה  10:30-10:45

ד”ר בלה קאופמן, מנהלת היחידה לסרטן השד,   
המרכז הרפואי שיבא

פאנל בהשתתפות הקהל  10:45-11:00
השילוב בין כירורגיה אונקולוגית של השד   11:00-11:25

וכירורגיה פלסטית - אונקופלסטיקה,
State of the Art  

פרופ’ מאוריציו נאווה, מומחה בכירורגיה כללית   
ובניתוחים אונקולוגיים של השד ומומחה בכירורגיה 

פלסטית ושחזורי שד. מנהל המחלקה לכירורגיה 
פלסטית, המכון הלאומי לסרטן, מילאנו, איטליה

 post oncoplastic - positive margins!  11:25-11:35
What’s next?

פרופ׳ משה פפא, מנהל מחלקה כירורגית ג’,   
המרכז הרפואי שיבא

דיון בהשתתפות הקהל:  11:35-11:45
כירורגיה אונקופלסטית בעד ונגד  

מנחה: ד”ר משה כרמון, מנהל היחידה לכירורגית   
שד, המרכז הרפואי “שערי צדק” ירושלים

האם MRI מעלה את מספר המסטקטומיות?   12:00-11:45
ואם כן האם באופן מוצדק?  

ד”ר מירי סקלייר, מנהלת היחידה לדימות השד,   
המרכז הרפואי שיבא

הפסקת צהריים   12:00-12:45

סרטן השד בפריפריה - 
האם ניתן לקיים מודל רב מערכתי?

כירורג בקהילה צפונית: ליבי במזרח ואנוכי במערב   12:45-13:00
ד”ר משה זילברמן, המחלקה לכירורגיה כללית,   

ביה״ח פוריה
דיון בהשתתפות הקהל: סרטן השד בפריפריה -   13:00-13:30

האם ניתן להציע טיפול רב מערכתי?
מנחה: פרופ’ מוטי גוטמן, מנהל מחלקה כירורגית   

ב’, המרכז הרפואי שיבא
הדמיה טרום ניתוחית

המתאם שבין סימון טרום ניתוחי של הגידול   13:30-13:45
)FNL( לבין היעילות האונקולוגית והתוצאה הקוסמטית

פרופ’ משה שבתאי, מנהל היחידה לכירורגיה אנדוקרינית,   
המרכז הרפואי שיבא 

סוף מעשה במחשבה תחילה- סימון טרום ניתוחי   13:45-14:00
ד”ר זהבה גלימידי, יו“ר החוג לדימות השד בישראל,   

מנהלת היחידה לדימות השד, המרכז הרפואי רמב”ם.
פאנל בהשתתפות רופאי הדמיה, אונקולוגים, כירורגים   14:00-14:45

כלליים, וכירורגים פלסטיים

יום ב’ 23.5.2011 
יום הדגמת ניתוחי אונקופלסטיקה על ידי פרופ’ מאוריציו נאווה

הכנס יתקיים בשעה 08:00 במרכז לטכנולוגיות מתקדמות,
במרכז הרפואי שיבא

1. שחזור אונקופלסטי
2. הרמת שדיים עם שתלים

יש להירשם מראש לכל יום של הכנס,  אפשרויות רישום:
marketing@sheba.health.gov.il :דוא”ל 

טל’: 03-5305000 שלוחה 3, בין השעות 08:00-18:00
פקס: 03-5305924

כינוס ורישום החל מהשעה 08:30    
דמי כניסה: 100 ₪ ליום, 150 ₪ ליומיים

www.sheba.co.il :ניתן לשלם ביום הכנס או מראש באתר
הכנס כולל: השתתפות וכיבוד


