
 31מס'  cml-סוף שבוע של מודעות ל
2019\9\19-21 

 פלאזה נצרת עיליתמלון 

 תוכנית הכנס

 
 91.209.19יום חמישי 

 

 מקום שם המרצה תוכן זמן  

12.00-

15.00 

  לובי המלון סיגי, חנה, תמי, עפרה הרשמה+קבלת חדרים והתארגנות

14.00-

14.15 

 פתיחת הכנס

 

 גני פלאזה ויאירגיורא 

14.15- 

15.00 

מה שכל חולה חייב  -CML-להבין

 לדעת

בי"ח בני  -דר נטליה קרייניץ

  - ציון

 גני פלאזה

15.00-

16.00 

 בי"ח בני ציון -יעל גרוסדר  מה מקומה בטיפול - רפואה משלימה

אסותא  -אדריאן דואקדר 

 אשדוד

 גני פלאזה

16.00-

16.30 

 פואיה  הפסקת קפה ועוגה

16.30-

17.45 

 CMLולי בעיות ואתגרים של ח

 -שונים TKIאיכות חיים על  .1

 תוצאות הסקר שעשינו

מה  -סולמות סיכון באיבחון .2

 המשמעות לבחירת טיפול?

שינויים כרומוזומליים  .3

 משמעות -נוספים

 פאנל שאלות ותשובות

 

   גיורא שרף

 

 כרמל -נגיב דאלידר 

 

  -אדריאן דואקדר 

 

  כל המרצים

 גני פלאזה

16.30-16.50 

 

16.50-17.10 

 

17.10-17.30 

 

17:30-17:45 

 

17.45-

18.45 

נקודת מבט  -התמודדות עם מחלה

 של החולה ובני המשפחה המלווים

מנהלת עמותת  -רחל לדאני

 רסבגי-קר

עו"ס ומחלים  -גיא תבורי

 לימפומה הודגקין

 

 גני פלאזה

19.30-

21.00 

 בגינה   BBQארוחת ערב 

21.30-

23.00 

 -קומיקאית מעולה  -טלי ורד קפלן

 אני רוצה ג'יפ אדום+ אימפרוביזציה

 גני פלאזה 

 

 

 

 91.209.20יום  שישי  

 

    חדר אוכל  רארוחת בוק 07-09

07.00-

07.45 

 7-נפגשים ב גיל לדרמן צעדת בוקר 

 בלובי.

08.45-

09.00 

 גיורא ויאיר סיכום היום הראשון

 

   גני פלאזה



09.00-

10.00 

 במקביל תוכנית לצעירים

איך עושים זאת  – CML-הריון ו .1

 למדנו עד כה? מה-נכון

בחירת טיפול קו ראשון בחולים  .2

 צעירים

 שיחה חופשית .3

 

   טרקלין עסקים עדי שחם 'דר

09.00- 

9.45 

פאולה רוזנברג מטפלת ברפואה   המסע שלי לבריאות

טבעית, מגישת תוכנית הבוקר 

 "פאולה וליאון"

 גני פלאזה

 

  

9.45-

10.50 

 

 , איך הוא עובד -הבריאות בישראלסל 

 פרספקטיבת הרופאים

 ואיך משלבים את פרספקטיבת החולים?

 הרצאות ופאנל

 

 משרד הבריאות -טל מורגנשטיין

  -פרופ דינה בן יהודה

 גיורא שרף

 גני פלאזה

9.45-10.05 

10.05-10.25 

10.25-10.35 

10.35-10.50 

10:50-

11:20 

 פואיה  הפסקת קפה

11:20-

12:20 
 האם הוא כבר כאן? -CML -העתיד ב

הישרדות?  -היום CML -מטרת הטיפול ב

 איכות חיים? הפסקת טיפול?

 -ניסויים קליניים בתרופות חדשות

 אסימיניב -, שילובים,  טייגר הגרמני

 שאלות ותשובות

 

 פרופ דינה בן יהודה

 

 שיבא -דר יוליה וולצ'ק

 

 כל המרצים

גני פלאזה 

11.20-11.40 

 

11.40-12.00 

 

12.00-12.20 

 

 

12.20-

13.00 

 CML- 2019הפסקת טיפול לחולי 

נתונים אחרונים על הפסקת טיפול 

 מהמחקרים

 -פרספקטיבת החולים בהפסקת טיפול

 תוצאות מהסקר הבינלאומי

 

 

 שיבא -יוליה וולצ'ק 'דר

  

 גיורא שרף

 

 

גני פלאזה 

12.20-12.40 

 

12.40-13.00 

 

 

13:15-

14:00 
 הארוחת כריכים קל

 

 

 

 חדר אוכל 

14.00-

17.30 

 נצרתב סיוריציאה ל

 

נפגשים בלובי  

 13.50 המלון

 חדר אוכל  ארוחת ליל שבת חגיגית ביחד 20-21

 

21.30-

23.00 

מסע  -צלילים שאספתי -טל קרביץ

 מוזיקלי אוטנטי.
 גני פלאזה 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 91.209.21יום  שבת  

 חדר אוכל   ארוחת בוקר 07-10

 ,  מלוןמנוחה ופעילות חופשית ב רהבוקכל 

 ובסביבה  בבריכה

  

11.00-

13.00 

 אולם מפוצל הגר גרוסמן סדנת אפייה

 חדר אוכל    ארוחת צהריים 13-14.30

15.30-

16.00 

ואסיפה  הצגת דוחות העמותה

 שנתית

 גני פלאזה מורדכי רו"ח יניב

16.00- 

16.30 

מבט קדימה  –פעילות העמותה 

 הצעירים בעיקר ומעורבות החברים

, מאיה יאיר ,גיורא, תמי

 וגיל ויונטה.

 גני פלאזה

16.30-

17.30 

הרגש מאחורי  -סיפורי חולים

  השמות

 גני פלאזה גיורא וחברים

17.30-

18.30 

   קפה ועוגה

 חזרהחשבונות אישים ו תשלום מוצ"ש-18

 הביתה
  

 

 

 הכנס בחסות חברות:

        -תורמת חסות ברמת פלטיניום

 

                                       -סות ברמת גולדתורמת ח

      

       -תורמת חסות ברמת סילבר

                                                    

 

                                                         תמיכה כללית בעמותה  

 


