Cимпозиум по теме Multiple Myeloma- MM

Приглашение на встречу врачей и пациентов на тему ММ -миелома
(с симультанным переводом на русский язык)
Встреча состоится во вторник 15.10.13 в 16:00 Мед-ом Центре имени Э. Вольфсон в
Холоне в главном здании в зале заседаний имени
Кордовы на этаже ק”ע
По инициативе и при совместном участии
отделения гемотологии и ассоциации АМН ()אמ”ן

Программа:

16:00 Запись и получение аппаратов для симультанного перевода
16:30 Oткрытие и приветствия
Др.Ицхак Берлович директор Мед-Центра Вольфсон
Др.Ашер Виндер начальник гематологического отделения
Г-жа Шломит Норман/ представитель ассоциации- АМН- / אמ”ן
16:40 Др.Даниэла Гольдштейн:
Диагноз и исследование больных с ММ
16:50 Др.Паулина Патаченко:
Современные и будущие формы лечения ММ
17:05 Г-жа Мали Борохов:
Лечение \куративное и превентивное\ нейропатии в ММ
17:20 Др.Авраам Клепфиш:
Пересадка стволовых клеток у больных ММ
17:35 Перерыв
18:00 Г-жа Рина Розман:
Секс и ММ
18:15 Др.Итай Зильбершац:
Порожение кости в ММ
18:30 Общая дискуссия и вопросы \все лекторы
Для записи на симпозиум обратиться в секретариат гематологической
клиники к г-же Това Агам по телефону 03-5028778 Е-мейл : Tovaagam@
wolfson.health.gov.il

הזמנה
 מטופלים בנושא מיאלומה נפוצה- הנכם מוזמנים למפגש רופאים
.ההרצאות תהיינה בעברית עם תרגום סימולטני לשפה הרוסית
 באולם ההרצאות ע”ש קורדובה16:00  בשעה15.10.13 הכנס יתקיים ביום שלישי
. בחולון,בבניין המרכזי קומה ק”ע במרכז הרפואי וולפסון
.הכינוס הינו ביוזמה משותפת של המחלקה ההמטולוגית ועמותת אמ”ן

:בתוכנית
 הרשמה וקבלת מכשירי תרגום, התכנסות16:00
 מנהל המרכז הרפואי, דר‘ יצחק ברלוביץ: פתיחה וברכות16:30
 מנהל המחלקה ההמטולוגית,דר‘ אשר וינדר
 גב‘ שלומית נורמן: האגודה למיאלומה נפוצה,פעילות אמ”ן

16:40
 דר‘ פאולינה פטצ’נקו: טיפולים עכשוויים ועתידיים16:50
 אחות אחראית, גב‘ מלי בורוכוב: מניעה וטיפול בנוירופתיה17:05
 דר‘ אברהם קלפפיש: השתלות17:20
 הפסקת קפה17:35
 אחות, גב‘ רינה רוזמן: מין ומיאלומה18:00
 דר‘ איתי זילברשץ: מחלת עצם18:15
 פאנל שאלות ותשובות18:30

 דר‘ דניאלה גולדשטיין:אבחנה ומעקב אחר המיאלומה הנפוצה

03-5028778  מזכירת המחלקה,יש להירשם למפגש אצל טובה אגם
052-8812640 : או אצל שני,tovaagam@wolfson.health.gov.il
info@amen.org.il :או בדוא”ל

или г-жа Шани по телефону 052-8812640 или info@amen.org.il
Участие бесплатное!
Просьба прийти с удостоверением личности для получения аппарата для
перевода с иврита на русский язык
!Будем рады видеть вас

ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום • לכנס יש להגיע עם תעודת זהות לצורך קבלת מכשיר תרגום

!נשמח לראותכם

