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מלון אסיינדה ביער -מעלות

תוכנית הכנס
יום חמישי 70902.17
תוכן
זמן
הרשמה+קבלת חדרים והתארגנות
21000200.0
מבוא ל -CML-משחק חידון
14.0014.45
פתיחת הכנס
2000525000
תזונה נכונה לחולי סרטן
25000250.0
דיבייט -טיפול קו ראשון
250.0אימטיניב כאופציה ראשונה מול
21030
תרופות דור שני כאופציה ראשונה
15.0016.00
16.0016.30
210.027000
2700027050
2705024005

290.012000
-12000
1.000

שם המרצה

מקום
לובי המלון

תמי קימלמן ויאיר בר דוד
בנוכחות דר
גיורא ויאיר

אודיטוריום
אודיטוריום

TBD
אודיטוריום
דר נועם בנימיני -רמבם
פרופ פיה רענני -בילינסון

תוכנית לצעירים במקביל
 02הריון ו – CML-איך עושים  +Dr Dragana – UKדר
עדי שחם
זאת נכון
TBD
 01תזונה נכונה לחולי סרטן?

אולם מפוצל

הפסקת קפה ועוגה

פואיה

בעיות ואתגרים של חולי CML
 02עמידות לטיפול -מה עושים
 01תופעות לוואי -איך עוזרים
פאנל שאלות ותשובות
תופעות לוואי קרדיו-וסקולריות של
תרופות דור שני -איך עושים זאת
נכון ולמי -שיתוף פעולה בניטור
חולים של המטולוג וקרדיולוג
שאלות ותשובות
ארוחת ערב BBQ

אודיטוריום
27000-27010
27010-27000
27000-27050
אודיטוריום
27050-24020

ערב הוואי של העמותה
שם טוב מורדי -נוסטלגיה לנצח0

דר נועם בניימיני -רמבם
Dr Dragana – UK
כל המרצים
פרופ פיה רענני -בילינסון
דר זאזא  -בילינסון

24020-240.0
240.0-24005
גינה
אודיטוריום

יום שישי 80902.17
07-09
0700007005
09.0010.20
09.0010.20
2001020050
10.5011.40
220002.000

2000027000
10-12
120.010000

ארוחת בוקר
צעדת בוקר ביער
"משפחתי ומחלות אחרות"
סדנא מיוחדת למטופלים ומלווים
תוכנית לצעירים במקביל
דיבייט -קנאביס רפואי -למי ,ומתי
היתרונות בשימוש בקנאביס
הסיכונים ומידת הזהירות
הפסקת קפה ועוגה
תרופות גנריות לCML -
הניסיון בארץ ובעולם
פרספקטיבת החולים לגבי גנריקה
שאלות ותשובות
הפסקת טיפול לחולי CML
דיבייט-הפסקת טיפול לחולי CML
מתי ולמי? האם אפשר מחוץ
למסגרת של ניסוי קליני? מה אנחנו
באמת יודעים מבחינת עובדתית,
,DESTINY
פרספקטיבת החולים בהפסקת
טיפול
שאלות ותשובות
יציאה לטיול בגליל המערבי
 .מסלולים :פקיעין ,תרשיחא
ומסלול הליכה קל למערת קשת
ושלומי
ארוחת ליל שבת חגיגית ביחד
מופע – החוויה הגלילית עם אמנון
גופר וסמעאן
מופע סטנד אפ " -הסרטן מת
מצחוק" -אייל אלטויל

סיגל שפרן תקוה +לילי פרלמן

חדר אוכל
נפגשים ב7-
בלובי0
אודיטוריום

דר ג'והני גרינפלד -אסף הרופא

אולם מפוצל

בלה וגיל לדרמן

דר אריאל אביב -העמק

דר מיה קורן מיכוביץ -אסף הרופא
גיורא שרף
כל הרופאים
בעדDR Dragana -
נגד -דר מיה קורן מיכוביץ-

אודיטוריום
20050-22020
22020-22010
22010-22000
אודיטוריום
22000-21000
21000-21010

גיורא שרף

21010-210.5

כל הרופאים
לקחת שקיות צהריים קל

210.5-2.000
נפגשים בלובי
המלון
חדר אוכל
אודיטוריום
120.0-11005
11005-10000

יום שבת 90902.17
ארוחת בוקר
07-20
כל הבוקר מנוחה ופעילות חופשית במלון ,
בבריכה ובסביבה
סדנת זכויות חולי CML
220.02.000

2.-25
250.021000
2100016.30

ארוחת צהריים
הצגת דוחות העמותה ואסיפה
שנתית
דיון פתוח עם כל חברי העמותה
הערך של העמותה לחבריה והאם
יש דברים נוספים שצריך לעשות?
סיפורי חולים -הרגש מאחורי
השמות
קפה ועוגה

16.3017.30
270.0240.0
-24מוצ"ש תשלום חשבונות אישים וחזרה
הביתה

הכנס בחסות חברות:
תורמת חסות ברמת פלטיניום-
תורמות חסות ברמת גולד-

תורמת חסות ברמת סילבר-

חדר אוכל
עו"ד טומשין ליאור ועו"ד אודיטוריום
עדי פז -הרצאה על זכויות 220.0-21025
החולים בביטוח לאומי
צוות הזכויות של העמותה 21025-2.000
דני לירן ,חיליק מגן ,ירון
שחורי ,מנחם קזרנובסקי
ודר בר דוד יאיר
חדר אוכל
אודיטוריום
רו"ח יניב
גיורא ,תמי ויאיר

אודיטוריום

גיורא וחברים

אודיטוריום

