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https://doctorsonly.co.il מאמר זה התפרסם באתר דוקטורס אונלי
Doctalk

מה חדש עבור חולי סרטן ריאה עם שינוי גנומי ב-
?ROS1

פרק חדש של DocTalk: ד"ר אמיר און, מנהל המכון למחלות ריאה, מרכז
רפואי שיבא, תל השומר, בשיחה עם מאיה רונן

Doctalk12:15 ,21.10.2020
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ד"ר אמיר און, מנהל המכון למחלות ריאה במרכז רפואי שיבא, תל השומר, התארח
בפרק חדש של DocTalk, לשיחה עם מאיה רונן שהתמקדה בחידושים בטיפולים

.ROS1-לחולי סרטן ריאה עם שינוי גנומי ב

עוד בעניין דומה

טיפול לחולי לימפומה מסוג DLBCL כקו טיפול מתקדם

SCLC החידושים בטיפול לחולי

?ALK -מה התחדש השנה בטיפול בסרטן ריאה החיובי ל

https://genome.doctorsonly.co.il/2020/10/206379/
https://genome.doctorsonly.co.il/2020/09/205719/
https://genome.doctorsonly.co.il/2020/09/203173/
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docTalk · פרק 61 - ד"ר אמיר און

סרטן הריאה הינו הסרטן השלישי בשכיחותו בישראל וגורם התמותה הראשון
ממחלות סרטן. מידי שנה מאובחנים כ-2,000 חולי סרטן ריאה, רובם מתגלים בשלב
מחלה מתקדם. כ-80% מאילו סובלים מסרטן ריאה מסוג תאים שאינם תאים קטנים

.ROS1 כשבכ-1-2% מגידולים אלה מתגלה מוטציית איחוי בגן (NSCLC)

ד"ר און הסביר בשיחה עם מאיה רונן על  הבשורה החדשה לחולים האלו - שיוכלו
לקבל טיפול חדש ומתקדם יותר ועם יעילות בטיפול בגרורות מוחיות והגנה מפני

התקדמות מוחית. לפי ד"ר און, דבר זה משמעותי במיוחד כשמדובר על חולים צעירים
שצריכים להמשיך לנהל שגרת עבודה יומיומית ולנהל חיי משפחה. יש חשיבות רבה

לאבחן חולים אלו בזמן ולדאוג שיקבלו את הטיפול המתאים.

לו"ז האזנה:

ROS1 1:15 מאפיין חולים עם סרטן ריאה חיובי

2:30 עדכונים והחידושים בתחום

5:01 הטיפול ברוזליטרק
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 38Cookie policy

https://soundcloud.com/doctorsonly
https://soundcloud.com/doctorsonly/61a/s-SKcG04DP79P
https://soundcloud.com/doctorsonly/61a/s-SKcG04DP79P#t=1:15
https://soundcloud.com/doctorsonly/61a/s-SKcG04DP79P#t=2:30
https://soundcloud.com/doctorsonly/61a/s-SKcG04DP79P#t=5:01
https://soundcloud.com/doctorsonly
https://soundcloud.com/doctorsonly
https://soundcloud.com/pages/cookies


1/1/2021 בדיקות גנומיות | ?ROS1-מה חדש עבור חולי סרטן ריאה עם שינוי גנומי ב

https://genome.doctorsonly.co.il/2020/10/208236/?utm_source=mailchimp&utm_campaign=2213180&utm_campaign_name=2020-12-31 בדיקות גנומיות 4/8

6:56 סיפור מקרה

האזנה נעימה!

docTalk · פרק 61 - ד"ר אמיר און

הפרק בחסות חברת רוש

SPS התכנית הוקלטה באולפני

הירשמו לקבלת עדכונים בנושאים שעלו בכתבה
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Doctalk

מה התחדש השנה בטיפול בסרטן ריאה החיובי ל-
?ALK
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פרק חדש של DocTalk: ד"ר מור מושקוביץ', רופאה בכירה מהמכון
האונקולוגי במרכז הרפואי רמב"ם

Doctalk14:14 ,07.09.2020

ד"ר מור מושקוביץ', מהמכון האונקולוגי במרכז הרפואי רמב"ם, התארחה בפרק חדש
של DocTalk, שהתמקד בעדכונים וחידושים מכנס ASCO 2020 בטיפולים לחולי

.ALK-החיוביים ל NSCLC

https://genome.doctorsonly.co.il/writer/doctalk/
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docTalk · פרק57 - ד"ר מור מושקוביץ

בשיחה עם מאיה רונן, הרחיבה בין השאר ד"ר מושקוביץ על העדכון האחרון שהוצג
בכנס עבור אוכלוסיית חולי NSCLC החיוביים ל-ALK: "מדובר על אחוזי הישרדות
מאוד יפים שאין הרבה כמותם במחלה גרורתית - גם כמובן סרטן ריאות וגם בכלל.
הנתונים מאוד משמחים ואנחנו נחכה לנתוני הישרדות המלאים בשנים הבאות".

הטיפולים החדשים בסרטן ריאה עם מוטציה החיובית ל-ALK מאפשרים לרופא
לבחור את רצף הטיפול הנכון ביותר להשגת יעילות מירבית ולמטופלים להמשיך

בשגרת חייהם למרות המחלה, ובכך נותן תקווה להישרדות לזמן ממושך.

לו"ז האזנה:

NSCLC עבור אוכלוסיית חולי ASCO 2020 1:33 עדכון מכנס

5:02 החידושים מבחינת סל הבריאות

6:25 איך בוחרים את הרצף הטיפולי כיום ומהו הרצף האופטימלי

האזנה נעימה!
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docTalk · פרק57 - ד"ר מור מושקוביץ

הפרק בחסות חברת רוש

SPS התכנית הוקלטה באולפני

docTalk  
פרק 58- ד"ר מור מושקוביץ

Cookie policy

https://soundcloud.com/doctorsonly
https://soundcloud.com/doctorsonly/57a/s-UXe3UKkMiS4
https://soundcloud.com/doctorsonly
https://soundcloud.com/doctorsonly
https://soundcloud.com/pages/cookies

