האגודה למלחמה בסרטן מזמינה

ליום עיון להורים המתמודדים עם מחלת הסרטן של בנם/בתם
בנושא רפואה משלימה ומשולבת
שיתקיים ביום רביעי 3.4.2019 ,במטה האגודה למלחמה בסרטן' ,בית מטי',
לזכרה של מטילדה רקנאטי ז"ל ,רח' רביבים  7גבעתיים ,קומה  ,3אולם 'סוזי'.
בהנחיית פרופ' מרים בן הרוש ,ראש אגף לרפואת ילדים ,מנהלת המערך להמטולוגיה,
אונקולוגיה והשתלות מח עצם לילדים ,בית חולים רות רפפורט לילדים,
רמב"ם  -הקריה הרפואית לבריאות האדם.

בתוכנית:
10:00-09:30
11:40-10:00

•
•
•
•
•

12:00-11:40

התכנסות ודברי ברכה.
מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן.
הרצאות:
השימוש בקאנביס רפואי בקרב ילדים חולי סרטן
רות אופיר ,אחות אחראית ,המערך להמטולוגיה ,אונקולוגיה והשתלות מח עצם לילדים,
בית חולים רות רפפורט ,רמב"ם – הקריה הרפואית לבריאות האדם.
תזונה ואורחות חיים על פי הרפואה האינטגרטיבית
ד"ר מירה כהן שטקמן ,ראש תחום נטורופתיה ,מכון וינגייט.
הומאופתיה כטיפול משלים בהתמודדות עם תופעות הלוואי של הטיפולים
ד"ר מנחם אוברבאום ,מנהל המרכז לרפואה משלימה ,המרכז הרפואי שערי צדק.
שיאצו  -לשיפור איכות החיים של ילדים חולי סרטן
רביב פלג ,מטפל בשיאצו ,המרכז הרפואי שניידר.
שימוש בצמחים במהלך טיפול אונקולוגי בילדים :כיצד ניתן להעריך סיכונים מול יעילות?
פרופ' ערן בן אריה ,מנהל מערך רפואה משולבת בשירות האונקולוגי ,מרחב חיפה-גליל
מערבי ומרכז רפואי כרמל ,שירותי בריאות כללית.
הפסקה

 13:00-12:00פאנל שאלות ותשובות בהשתתפות המרצים מיום העיון.
יום העיון מיועד לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם ,וההשתתפות בו אינה כרוכה בתשלום!
באדיבות האגודה למלחמה בסרטן מעיזבונה של אנטה צ'רנה ז"ל
בשל מספר המקומות המוגבל ,יש להירשם מראש באתר האגודה למלחמה בסרטן:
www.cancer.org.il/parents/2019
או במחלקת השיקום באגודה למלחמה בסרטן:
אוה :טל'  / 03-5721678לימור :טל'  / 03-5721615מלי :טל' / 03-5721670
האולם ממוזג – יש להצטייד בלבוש חם!
דרכי הגעה:
בתחבורה ציבורית  -מתחנת הרכבת ארלוזורוב "ת"א סבידור מרכז" ,קווים  58 ,55לקניון גבעתיים.
מתחנה מרכזית ת"א ,קו  52לקניון גבעתיים.
ברכב פרטי  -מכביש ( 4גהה) יש לרדת במחלף אלוף שדה.
לאחר המנהרה 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 באתרwww.cancer.org.il :
האגודה למלחמה בסרטן  -לחיים בריאים

פעילות האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע״ר) מתאפשרת הודות לתרומות הציבור ללא מימון מתקציב משרד ממשלתי כלשהו.

