האגודה למלחמה בסרטן מזמינה

ראש-צוואר
גידולי
לחולי
עיון
ליום
שיתקיים ביום רביעי ,ה22.05.13-
בבית האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים

בהנחיית :ד"ר אהרון פופובצר ,מנהל המרפאה לגידולי ראש-צוואר ,מרכז רפואי רבין-בלינסון.

בתוכנית:
 10:00-09:30התכנסות ודברי ברכה

מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן.

 12:45-10:00הרצאות:
" חיים ומוות ביד הלשון"  -המניעה והטיפול בסרטן הלשון

ד"ר אבי חפץ ,רופא אף-אוזן-גרון ומנתח ראש-צוואר ,ביה"ח אסותא,
היחידה לכירורגיה ואונקולגיה של ראש-צווארֿ ,תל אביב,
ויו"ר החברה לכירורגיה ואונקולוגיה של ראש-צוואר בישראל.

 חידושים בטיפול בסרטן חלל הפה

ד"ר סאלם בלאן ,מנהל שירות גידולי ראש-צוואר ,המכון האונקולוגי,
הקריה הרפואית ,רמב"ם ,חיפה.

 הנחיות למטופלים לקראת ובסיומו של טיפול קרינתי לאזור ראש-צוואר

גילי רוזין ,אחות מתאמת טיפול בגידולי ראש-צוואר ,מכון הקרינה ,מרכז רפואי שיבא ,תל השומר.

 שיקום חלל הפה

ד"ר נועם ירום ,המרפאה לרפואת הפה ,מרכז הרפואי שיבא ,תל השומר
והמחלקה לפתולוגיה אורלית ורפואת הפה ,אוניברסיטת תל אביב.

 הטיפול בלימפדמה בחולה לאחר טיפול בגידול ראש-צוואר

אלה מצקין ,פיזיותרפיסטית ,עמותת לימפאדמה בישראל.

 13:15-12:45הפסקה וכיבוד קל.
 14:15-13:15פאנל שאלות ותשובות בהשתתפות המרצים מיום העיון ובהשתתפות
פרידה קורנברוט ,קלינאית תקשורת ,האגודה למלחמה בסרטן.
יום העיון מיועד לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם והינו ללא תשלום!
יום העיון יתקיים בבית האגודה למלחמה בסרטן" ,בית מטי" ,לזכרה של מטילדה רקנאטי ז"ל,
רח' רביבים  7גבעתיים ,אולם "סוזי" ,קומה .3
האולם ממוזג  -יש להצטייד בלבוש חם!

בשל מספר המקומות המוגבל ,יש להירשם מראש במחלקת השיקום באגודה למלחמה בסרטן:
מיכל -טל'  | 03-5721678שרה -טל'  | 03-5721670סילביה -טל'  | 03-5721618רויטל -טל' 03-5721615
יום העיון באדיבות
דרכי הגעה :בתחבורה ציבורית – קו  55מתחנת הרכבת ארלוזרוב "ת"א מרכז סבידור" לכיוון תל השומר.
לרדת תחנה אחרי קניון גבעתיים .קו  – 31מתחנה מרכזית ת"א לכיוון גבעתיים.
ברכב פרטי :מכביש ( 4גהה) לרדת במחלף האלוף שדה ,לאחר המנהרה,
ימינה לדרך יצחק 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
פורום גידולי ראש וצוואר באתר האגודה www.cancer.org.il
האגודה למלחמה בסרטן-לחיים בריאים

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

