האגודה למלחמה בסרטן מזמינה

ליום עיון בנושא איכות חיים
שיתקיים ביום רביעי30.11.16 ,
במטה האגודה למלחמה בסרטן‘ ,בית מטי' ,לזכרה של מטילדה רקנאטי ז"ל,
רח’ רביבים  7גבעתיים ,קומה  ,3אולם ‘סוזי'.
בהנחיית ד״ר אורה רוזנגרטן ,מנהלת היחידה לאונקולוגיה גינקולוגית,
המערך האונקולוגי ,המרכז הרפואי שערי צדק.
בתוכנית:
10:00 – 09:30
12:00 – 10:00
⋅
		
		
⋅
		
		
⋅
		
⋅
		
		
12:30 – 12:00
13:30 – 12:30

התכנסות ודברי ברכה ,מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן
הרצאות:
היבטים הקשורים לאיכות חיים במהלך טיפול כימי ,ביולוגי ואימונותרפיה
פרופ' גיל בר סלע ,מנהל יחידת טיפול תומך וסגן מנהל המערך האונקולוגי,
רמב״ם  -הקריה הרפואית לבריאות האדם.
רפואה שלמה  -לא רק משלימה
ד״ר עופר כספי ,מנהל הרפואה האינטגרטיבית ומרפאת מחלימים ע״ש
ד״ר ישראל (רולי) יובל ,מרכז דוידוף ,המרכז הרפואי רבין ,בי״ח בילינסון.
תזונה נכונה בדרך להחלמה
לימור בן חיים ,תזונאית ,האגודה למלחמה בסרטן.
צעדים לאיכות חיים  -חשיבות הפעילות הגופנית
ד"ר גל דובנוב-רז ,מרפאת ספורט ,תזונה ואורח חיים בריא ,מרכז רפואי ע"ש ח .שיבא,
תל השומר ויועץ לתוכנית האגודה למלחמה בסרטן "צעדים לאיכות חיים".
הפסקה
פאנל שאלות ותשובות בהשתתפות המרצים מיום העיון

יום העיון מיועד לחולים ,מחלימים ובני משפחותיהם וההשתתפות בו אינה כרוכה בתשלום!
בשל מספר המקומות המוגבל ,יש להירשם מראש באתר האגודה למלחמה בסרטן:
 www.cancer.org.il/QualityofLife/2016או במחלקת השיקום באגודה למלחמה בסרטן:
מיכל  -טל' /03-5721678רויטל – טל' /03-5721615מלי – טל' /03-5721670סילויה – טל' .03-5721618
האולם ממוזג – יש להצטייד בלבוש חם!

יום העיון באדיבות חברת
דרכי הגעה :בתחבורה ציבורית – מתחנת רכבת ארלוזרוב “ת“א סבידור מרכז“,
קווים  55 ,58לקניון גבעתיים .מתחנה מרכזית ת״א ,קו  52לקניון גבעתיים.
ברכב פרטי – מכביש ( 4גהה) לרדת במחלף אלוף שדה .לאחר המנהרה יש לפנות ימינה לדרך רבין.
חנייה בתשלום בקניון גבעתיים.

טלמידע  -לקבלת מידע ועלוני הסברה ,ללא תשלום 1-800-599-995
טלתמיכה  -לשירות תמיכה נפשי ראשוני 1-800-200-444
בקרו אותנו באתר האגודה למלחמה בסרטןwww.cancer.org.il :
האגודה למלחמה בסרטן  -לחיים בריאים

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

