
הראש  בסרטן (multidisciplinary)יב לסטודנטים שנה ו' בנושא טיפול רב תחומי טהצעה לאלק

 והצוואר

 

 מרכז רפואי שיבא, תל השומר -מקום: מכון אונקולוגי

 

  פרופ' יואב תלמירכז: 

 

 נקולוגיתמנהלת מחלקה או – איריס גלוק ר'ד משתתפים: 

 ארומנהל השרות אונקולוגית הראש והצו – יואב תלמיפרופ'   

 מנהל השרות לשחזור מיקרוכירורגי בראש צוואר –דר' ערן אלון 

 המכון לכירורגית פה ולסתמנהל  – רן יהלום 'דר

 לב בדרין ר'ד  

 זאב הורוביץ ר'ד  

 לוגיופתמכון  -  , דר' מרילנה ורד, דר' שחר נאורברוריה שלמון  ר'ד  

    

 .המרתקים בטיפול אונקולוגי היום של הראש והצוואר הוא אחד מהאתגרים סרטןבחולה עם הטיפול 

, אונקולוגיה ורדיותרפיה ומספר תחומים של טיפול וחלל הפה הטיפול מערב כירורגיה של הראש והצוואר

 אגרסיבי, כירורגיעל טיפול  תה מבוססתיהי בסרטן הראש והצווארהגישה הקלאסית לטיפול  תומך.

עם השלמת טיפול על ידי הקרנות. בשנים אחרונות פותחו שיטות של בר, ידרש הקרבת האלעתים ש

בר ושיפור באיכות החיים של חולים יטיפול קרינתי המאפשרות ריפוי של גידולים אלו עם שמירת הא

 אלו.לים נגד גידוהיעילות כאלו. כמו כן נמצאו מספר תרופות כימותרפיות וביולוגיות 

לעתים קרובות סרטן הראש והצוואר מתפתח אצל חולים מבוגרים על רקע עישון כבד ושתית אלכוהול. 

מחלות הרקע של חולים אלו מוסיפה למורכבות הטיפול בהם. מצד שני קיימת אוכלוסיה צעירה עם 

אלו שונה  גידולים של הראש והצוואר בה הגורם לסרטן הוא כנראה זיהום ויראלי, הטיפול בחולים

 בהתאם למצבם. 

שלב הראשון לאחר האבחנה הוא ביופסיה הגידולים של הראש והצוואר מהווים אתגר לצוות המטפל. 

הדורשת הערכה יסודית של הגידול הראשוני על ידי צוות המרפאה הרב  ,stagingלהגדיר סוג הגידול, 

  .  MRIו  PET-CTיה הכוללת בדיקות תחומי והדמ

היום הטיפול מורכב יותר במטרה לרפא את החולה ולהשאיר אותו עם מינימום צלקות ופגיעה תפקודית 

 לאחר הטיפול.

מינימום עם ולריפוי  םמקסימאלייסיכויים עם  ,על ידי טיפול מותאם אישית ניתן להשיג סיכוי טוב לריפוי

 ארוך.לטווח לוואי  תופעות

 

 .רב תחומי של סרטן הראש והצווארהבאלקטיב זה הסטודנט ילמד על הטיפול 

לטיפול רפואי  ייםהבסיסלאחר שרכש את הכלים שנה ו',  סטודנטלהקנות לא ימטרת האלקטיב ה 

א ימחלקת האם של האלקטיב ה. הראש והצווארבסרטן  תחומי-רב לטיפולאת הכלים לגשת  ,וכירורגי

במכון וילמד את הבסיס של טיפול אונקולוגי כולל  מכון האונקולוגי. הסטודנט ישתתף במרפאות ודיוניםה

טיפול מקומי יעיל עם מינימום תופעות לוואי, וטיפול  קרינתי מודרני )רדיותרפיה( המאפשרטיפול 

 ,(personalized medicine)ובמיוחד הטיפול הייעודי אישי  ,וטיפול ביולוגי כימותרפיתרופתי כולל 

 מטופל.השל ו של הגידול הניתן בהתאם לתכונות הביולוגיות

 

בו משתתפים כל  ,(tumor boardsהסטודנט יקבל חולים במרפאה וישתתף ויציג בדיונים משותפים )

 .אלוציפלינות המטפלים בחולים סהדינציגי 

 

 לקבל יותר פרטים על האלקטיב.כדי ניתן לפנות אלי 

 

 פרופ' יואב תלמי

Yoav.Talmi@sheba.health.gov.il 
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