
 01' מס cml-סוף שבוע של מודעות ל
1026\9\11-12 

 אילת -שלמה המלךמלון 

 תוכנית הכנס
 600219022יום חמישי 

 מקום שם המרצה תוכן זמן  

21000-

220.0 

  לובי המלון  קבלת חדרים והתארגנות+הרשמה

14.00- 

14.45 

 ושרף גיורא תמי קימלמן משחק חידון -CML-מבוא ל

עדי שחם דר בנוכחות 

  בילינסון-אבולעפיה 

 אולם הרצאות

22025-

25000 

 פתיחת הכנס

 

 אולם הרצאות גיורא 

25000-

00026 

 סבבים 1-"שוק הבריאות"סדנאות 

 היופי הזה שיש0 2

 חשיבה חיובית 10

 האם זה אפשרי- CML -הריון ו0 .

 

  אומן מהעמותה -דוד מונסנגו

 שרית נחשון

 דר עדי שחם+דר יזהר הרדן

 אולמות .פיצול 

רכישת הספר 

המדהים כתרומה 

 לעמותה

 הריון לא מתחלפים

26000-

260.0 

 לובי המלון  הפסקת קפה ועוגה

260.0-

27025 

 CML -בחירת טיפול ב

 התאמת הטיפול לחולה 

 מה תרופת הקו הראשון שלי 

 דיון ושאלות הקהל

 

 פרופ פיה רענני

 דר יזהר הרדן

 כל הרופאים הנוכחים

 אולם הרצאות

260.0-26050 

26050-27005 

27005-27025 

27025-

20000 

 CMLבעיות ואתגרים של חולי 

 תופעות לוואי ארוכות טווח  20

 אינטראקציה בין תרופתית 10

איך  -פאנל ודיון פתוח

 עוזרים להתגבר על הקשיים

 

 פרופ פיה רענני

 אבולעפיהדר עדי שחם 

 כל הרופאים

 גיורא

 אולם הרצאות

27025-270.0 

270.0-27025 

27025-20000 

29000-

100.0 

 חדר אוכל  ארוחת ערב

12000- 

1.000 

 ערב הוואי של העמותה

 להקת הכושים העבריים -הופעה 

 אולם 

 600219022יום  שישי  

 

    חדר אוכל  ארוחת בוקר 07-09

07000-

07025 

 0בלובי 7-נפגשים ב בלה וגיל לדרמן טיילתבצעדת בוקר 

09000-

20000 

CML 1026- עדכונים ואסטרטגיות 

איך  -חשיבות ניטור ומעקב 20

 ?ומה בדרך

מה  -עמידות ואי סבילות 10

 הפתרונות

 שאלות ותשובות 

 

 בילינסון-פיה רענני' פרופ

 

אסף  -דר מיה קורן מיכוביץ

 הרופא

 גיורא -מנחה

 

 הרצאותאולם 

09000-09010 

 

09010-09020 

 

09020-20000 

 

 

 



10.00- 

10.45 

 ויכוח בסגנון אוקספורד

אפשר להפסיק טיפול בחולים 

מתאימים גם לא במסגרת של ניסוי 

 קליני

  הדסה -דר משה גת -בעד

 דר מיה קורן מיכוביץ -נגד

 גיורא  המנח

 אולם הרצאות

20025-

22025 

   הפסקת קפה ועוגה

 

22025-

22025 

האם זה  -רפואה מותאמת אישית

 CML0העתיד גם לחולי 

 אולם הרצאות הדסה -שה גתדר מ

22025-

2.000 

 חולה -תקשורת רופא

 מה חשיבותה ואיך משפרים אותה

 פאנל עם כל הרופאים

 מקרים  .סיפור -דר משה גת 

דיון  -גיוראפאנל בהנחיית 

 והקהל פתוח עם כל הרופאים

 חדר הרצאות

21005- 22025 

12.05 -13.00 

 

 

22000-

27000 

 נפגשים בלובי המלון יבוד באוניהכ לשייטיציאה 

 חדר אוכל  חגיגית ביחד ארוחת ליל שבת 10-12

 

11000-

12000 

 מלון   מופע וואו של רשת ישרוטל

 600219022יום  שבת  

 חדר אוכל   ארוחת בוקר 07-20

,  מלוןמנוחה ופעילות חופשית ב הבוקרכל 

 ובבריכהבים 

  

 חדר אוכל    ארוחת צהריים 25-.2

250.0-

26000 

 חדר הרצאות ח יניב"רו הצגת דוחות העמותה

26000- 

16.30 

 דיון פתוח עם כל חברי העמותה

הערך של העמותה לחבריה והאם 

 ?יש דברים נוספים שכדאי לעשות

 חדר הרצאות תמי ,גיורא

16.30-

17.30 

 חדר הרצאות גיורא וחברים סיפורי חולים

270.0-

200.0 

   קפה ועוגה

 חזרהחשבונות אישים ו תשלום ש"צמו-20

 הביתה
  

 :הכנס בחסות חברות

        -תורמת חסות ברמת פלטיניום

                -תורמת חסות ברמת גולד
 

   -תורמות חסות ברמת סילבר

           


