
בתוכנית:
09:30 – 10:00   התכנסות ודברי ברכה, מירי זיו, מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן.

10:00 – 12:00  הרצאות:
               • היבטים רפואיים בסרטן שד גרורתי

  ד"ר עינב נילי גל-ים, משנה למנהלת יחידת השד ומנהלת אשפוז יום אונקולוגי,
                          מרכז רפואי ע"ש ח. שיבא, תל השומר.

               • רפואה משלימה - מה יש לה להציע
                               ד"ר הדס לביא, רופאת משפחה, היחידה האינטגרטיבית ומרפאת מחלימים ע"ש

                          ד"ר ישראל (רולי) יובל, מרכז דוידוף, המרכז הרפואי רבין, בי"ח בילינסון.

               • טיפול תזונתי תומך
                               לימור בן חיים, תזונאית, האגודה למלחמה בסרטן.

               • שיפור איכות החיים - התמודדות עם תופעות הלוואי בעקבות הטיפולים והמחלה
                               ד"ר אירנה ז'בליוק, מנהלת יחידת השד, המרכז הרפואי אסותא.

               • "בגלגול הזה" - תקשורת בצל המחלה
                               רונית דבי לב, מתנדבת 'יד להחלמה'®, האגודה למלחמה בסרטן.

12:00 – 12:30    הפסקה 
12:30 – 13:30   פאנל שאלות ותשובות בהשתתפות המרצים מיום העיון.

בהנחיית ד"ר אמיר זוננבליק, מנהל יחידת השד, המערך האונקולוגי,
המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי

פעילות האגודה למלחמה בסרטן מתאפשרת הודות לתרומות הציבור ללא מימון מתקציב משרד ממשלתי כלשהו. 

�טלמידע� - לקבלת מידע ועלוני הסברה, ללא תשלום 1-800-599-995
1-800-200-444 ראשוני  נפשי  תמיכה  לשירות   - �טלתמיכה� 

www.cancer.org.il :בקרו  אותנו בפורום סרטן השד
האגודה למלחמה בסרטן - לחיים בריאים

מאחת שעברה לאחת שעוברת
יד להחלמה

יום העיון מיועד לחולות, למחלימות ולבני משפחותיהן וההשתתפות בו אינה כרוכה בתשלום!
בשל מספר המקומות המוגבל, יש להירשם מראש באתר האגודה למלחמה בסרטן:

www.cancer.org.il/mbc/2019
או במחלקת השיקום באגודה למלחמה בסרטן:

לימור – 03-5721615 / אוה -  טל' 03-5721678 / מלי – טל' 03-5721670 / סילויה – טל' 03-5721618.
האולם ממוזג – יש להצטייד בלבוש חם!

דרכי הגעה: פארק הירקון, גני יהושע, שד' רוקח 80, תל-אביב (מול מרכז רבין).
ב-WAZE: המועצה לישראל יפה. (הכניסה לחניון מהגולפיטק) באוטובוס: קווים שעוצרים בשדרות רוקח,

קרוב למרכז הכנסים: דן – 89, 189, 12, 22 ומטרופולין – 48 או קווי התחבורה  העוצרים בתחנות סמינר הקיבוצים או מרכז רבין.
ברכבת: יורדים בתחנת האוניברסיטה ועוברים לצד השני של שד' רוקח.

יום העיון באדיבות                  מובילת פרויקט "רוש מושיטה יד"

האגודה למלחמה בסרטן מזמינה
ליום עיון בנושא סרטן שד גרורתי

שיתקיים ביום שלישי, 25.6.19
במרכז הכנסים "ישראל יפה בפארק", שד' רוקח 80, תל אביב


