לרגל חודש המודעות לסרטן השד

האגודה למלחמה בסרטן מזמינה:
ליום עיון לנשים המתמודדות עם סרטן השד -
"לחגוג את החיים"
שיתקיים ביום שלישי29.10.19 ,
במרכז הכנסים "ישראל יפה בפארק" ,שד' רוקח  ,80תל אביב

בהנחיית ד"ר שני פאלוך-שמעון ,מנהלת המערך האונקולוגי ,מנהלת היחידה לאונקולוגיה
של השד ומרכז טליה לנשים צעירות ,המרכז הרפואי שערי צדק.
בתוכנית:
 10:30-09:30התכנסות ודברי ברכה
אורית שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום ורווחה ,האגודה למלחמה בסרטן.
 13:15-10:30הרצאות:
• חידושים ועדכונים בסרטן שד מוקדם
ד"ר נעה אפרת בן ברוך ,מנהלת המכון האונקולוגי ,המרכז הרפואי קפלן.
• חידושים ועדכונים בסרטן שד גרורתי
		 פרופ' רינת ירושלמי ,מנהלת יחידת השד ,מרכז דוידוף ,המרכז הרפואי רבין בילינסון.
• איכות חיים לאחר טיפולים
		 ד"ר אירנה ז'יבליוק ,מנהלת יחידת השד ,המרכזים הרפואיים אסותא.
•  12צעדים לחיים בריאים
		 דנה פרוסט ,מקדמת בריאות ,האגודה למלחמה בסרטן.
• מופע סטנד אפ
		 הדר לוי
 13:45-13:15הפסקה וכיבוד קל
 15:00-13:45פאנל שאלות ותשובות בהשתתפות המרצים מיום העיון.

יום העיון מיועד לחולות ,למחלימות ולבני משפחותיהן והינו ללא תשלום!
בשל מספר המקומות המוגבל ,יש להירשם מראש באתר האגודה למלחמה בסרטן:
www.cancer.org.il/breast/2019
או במחלקת השיקום באגודה למלחמה בסרטן בטל'03-5721678 :
האולם ממוזג – יש להצטייד בלבוש חם!

דרכי הגעה :במכונית :הכניסה דרך חניון "ישראל יפה" של אחוזות חוף (לשעבר "הגולפיטק") .יש להמשיך לנסוע בכביש
השירות במקביל לשד' רוקח .ב" :waze-המועצה לישראל יפה".

באוטובוס :קווי התחבורה שעוצרים בשדרות רוקח ,צמוד למתחם הם :דן  22 ,12 ,189 ,89 -ומטרופולין – .48
ניתן להגיע גם בקווים העוצרים בתחנות סמינר הקיבוצים או מרכז רבין וללכת ברגל.
הגעה ברכבת :תחנת הרכבת האוניברסיטה-מרכז הירידים ,ומשם הליכה ברגל של  5דקות.

יום העיון באדיבות

מובילת פרויקט "רוש מושיטה יד"

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

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

יד להחלמה

מאחת שעברה לאחת שעוברת

