
CME COURSE  (ISRAELI CME CREDITS):
INTEGRATING 20 YEARS OF EXPERIENCE IN LUNG CANCER

SCREENING INTO EVERYDAY PRACTICE:
AN INTERNATIONAL 2-DAY INTENSIVE COURSE FOR PRACTICING CLINICIANS

 SOURASKY HALL, SHEBA MEDICAL CENER, RAMAT-GAN
 Course Director: Dorith Shaham, M.D.

 Director, Cardiothoracic Imaging, Department of Radiology
 Hadassah - Hebrew University Medical Center

 Sunday, October 25, 2015
08:15-08:45 Reception and Registration

08:45-09:00 Greetings
    Prof. Jacob Sosna, Chairman, Israeli Radiological Society
   Dr. Jair Bar, Chairman, Lung Cancer Section, Israeli Oncologic Society
  Prof. Zvi Fridlender, Secretary, Israeli Pulmonary Society
   Prof. Uzi Izhar, Chairman, Israeli Thoracic Surgical Society
   Miri Ziv, CEO, Israel Cancer Association

09:00-10:50  First session: Principles and evolution of lung cancer screening
  Moderator: Amir Onn
   Incidence and survival of lung cancer in Israel: Ronit Almog, Haifa
   Principles of lung cancer screening: Dorith Shaham, Jerusalem
   Evolution of lung cancer screening: The I-ELCAP experience:
  Claudia Henschke, New York
   NLST results and the benefit of lung cancer screening: David Yankelevitz, New York
   European lung cancer screening trials: Javier Zulueta, Pamplona
   Questions and panel discussion

10:50-11:20 Coffee break

11:20-13:30 Second session: Risk assessment: Who should be screened?
  Moderator: David Stav
   COPD in Israel: Clinical considerations: Zvi Fridlender, Jerusalem
   The Pamplona model for patient selection for lung cancer screening: 
  Javier Zulueta, Pamplona
   DNA Repair biomarkers for lung cancer risk assessment and early detection:
  Tamar Paz-Elizur, Rehovot
   Questions and panel discussion

13:30-14:15 Lunch break

14:15-15:25 Third session: Enhancing the benefits of screening
  Moderator: Zvi Fridlender
   Concurrent cardiovascular assessment: Joseph Shemesh, Ramat-Gan
   Smoking in Israel and smoking cessation: Hagai Levine, Jerusalem
   Infrastructure and computer aided diagnosis: Tony Reeves, New York
   Questions and panel discussion

15:25-16:15  Interactive session part 1: Management of lung nodules
   Panel: Claudia Henschke, David Yankelevitz, Naama Bogot, David Stav, Amir Onn
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 Monday, October 26, 2015
08:30-09:00 Reception and Registration

09:00-09:30  Fourth session: Cost-effectiveness of lung cancer screening
  Moderator: Yishai Mintzker
   Cost-effectiveness of lung cancer screening in the US and implications for Israel:
  Bruce Pyenson, New York
   Questions and panel discussion

09:30-09:40  Lung cancer patient advocacy in Israel: Shani Shilo

09:40-10:45 Interactive session part 2: Management of lung nodules
   Panel: Claudia Henschke, David Yankelevitz, Neville Berkman, Galit Aviram,
  Hovav Nechusthan

10:45-11:15 Coffee break

11:15-12:45 Fifth session: Sub-solid nodules and treatment of early lung cancer
   Moderator: Maya Gottfried
   The new international classification of adenocarcinoma and typing of lung cancer:
  Judith Sandbank, Zerifin
   Surgical perspective: Lobar vs. sub-lobar resection: Alon Ben-Nun, Ramat-Gan
   Clinical oncologist's perspective: Nir Peled, Petach Tikva
  Radiation oncologist's perspective: Aharon Alon, Petach Tikva
   Questions and panel discussion

12:45-13:30  Interactive session part 3: Dealing with findings other than lung nodules
  Panel: Claudia Henschke, David Yankelevitz, Uzi Izhar,  Inessa Greenberg

13:30-14:15 Lunch break

14:15-15:15 Sixth session: Minimizing the harms of screening
  Moderator: Dorith Shaham
   Radiation: Isaac Leichter, Jerusalem
  False positives: Claudia Henschke, David Yankelevitz 
  Overdiagnosis: Claudia Henschke, David Yankelevitz

15:15-15:45  Should lung cancer screening be included in the Israeli Health Basket? 
  Orna Tal, Zerifin 

15:45-16:00 Vision for the future: Claudia Henschke, David Yankelevitz 



קורס התעדכנות בן יומיים לקלינאים בנושא
גילוי מוקדם של סרטן הריאה - אולם סוראסקי
מרכז רפואי שיבא, תל-השומר - 25-26.10.15

רקע
סרטן הריאה הוא הגורם המוביל לתמותה מסרטן בישראל ובעולם. בשנת 2012, אובחנו בישראל 2,162 חולים כנגועים במחלה, ולמרבה 
הצער נפטרו באותה שנה 1,761 חולים מסרטן הריאה. שיעור ההישרדות ל-5 שנים של חולים בסרטן הריאה הוא רק כ-15.6%, בין היתר 
מכיוון שרוב החולים מאובחנים לראשונה בשלב מתקדם של המחלה, שבו אין טיפול יעיל. לעומת זאת, בשלב המוקדם ביותר של המחלה 

IA)) ההישרדות ל-5 שנים בחולים שעברו ניתוח לכריתת הסרטן היא כ-75%.

תאור הקורס
הקורס נועד להציג את המידע העדכני ביותר על גילוי מוקדם של סרטן הריאה, כולל היבטים אבחנתיים וטיפוליים. הקורס יכלול דיון בקווים 
המנחים שהתפרסמו ע“י איגודים שונים, וכן מידע שימושי לניהול תוכנית סריקה לגילוי מוקדם של סרטן הריאה. בקורס ייערך דיון ע“י צוות רב 
מקצועי בהשתתפות הקהל על מקרים מעניינים, שנועדו להבהיר נושאים הקשורים לקבלת החלטות, תוך שימת דגש על מעקב אחר קשריות 
ריאתיות וטיפול בסרטן ריאה מוקדם. מרצי הקורס יכללו מומחים בעלי שם בתחום האבחון המוקדם של סרטן הריאה והטיפול בו מארה“ב, 

אירופה ומישראל, ומשתתפי הקורס יוזמנו להציג להם שאלות.

מטרות הקורס
בסיום הקורס, יוכלו המשתתפים:

לתאר את העקרונות של תוכנית סריקה מוצלחת לגילוי מוקדם של סרטן הריאה, תוך שימת דגש על מדדי ביצוע.   •
לתאר את ההתפתחות והמצב הנוכחי של הסריקה לגילוי מוקדם של סרטן הריאה, על מנת שרופאים יוכלו לתת המלצות מבוססות,    •

לנבדקים
שמעוניינים לבצע את הבדיקה.   

לזהות את קהל היעד המומלץ לביצוע בדיקת הסריקה לגילוי מוקדם של סרטן הריאה.   •
להעריך כיצד ניתן לצמצם את הנזקים האפשריים ולהגביר את התועלת מביצוע בדיקות סריקה לגילוי מוקדם של סרטן הריאה.   •

לזהות את הנושאים הרלוונטיים הנוגעים לטיפול בסרטן ריאה מוקדם.   •
למי מיועד הקורס?

לרופאים מתחומי הרדיולוגיה, רפואת ריאות, אונקולוגיה, כירורגית חזה, רפואת המשפחה, בריאות הציבור ופתולוגיה, וכן לחוקרים, אחיות 
ואנשי צוות רפואי שעוסקים בסרטן הריאה ו/או מתעניינים בגילוי מוקדם שלו.
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 Course Description
 The mission of this course is to present the latest information on CT screening for lung cancer, including 
the component issues of early diagnosis and treatment.
 Topic will also include a discussion of guidelines surrounding screening, as well as practical information 
and options for starting a screening program.
 Interesting cases selected for critical decision making will be discussed from a multidisciplinary perspec-
tive, with audience participation. These cases will focus on the management of nodules and treatment of 
early stage lung cancer,
 The audience will be invited to address questions to a panel of experts.

 Objectives
 At the conclusion of this activity, participants will be able to: • Describe the principals of a successful lung cancer screening program, with a focus on critical
 performance measures. • Assess the development and current state of lung cancer screening, so that physicians could make
 appropriate recommendations to patients who are interested in screening. • Identify potential issues concerning CT screening in the surgical management of early lung cancer.

 Who should attend?
 Pulmonologists, Family Physicians, Radiologists, Thoracic Surgeons, Public Health Physicians, Patholo-
gists, Oncologists, Nurses, Radiographers and any other health professionals interested in lung cancer 
screening


