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לחברי העמותה וידידיה

אייר תשס"ז ■ מאי
קוראים יקרים,

גיליון זה עומד בסימן ההכנות לכנס השנתי של העמותה שיתקיים
ב 17-במאי  2007בשפיים .בכנס יתארחו ,בין השאר ,נציגים מארגון
ה IMF-האמריקני שפרש עלינו את חסותו ומסייע לנו רבות ,והם:
נשיאת הארגון הגב' סוזי נוביס ,יו"ר מועצת המנהלים של הארגון
ד"ר בריאן דיורי וחבר מועצת המנהלים מר מייק כץ .פרטים נוספים
על הכינוס והאורחים  -בגיליון זה.

2007

עוד בגיליון מאמר בנושא נמק עצם הלסת בעקבות טיפול
בביספוספונטים ,מאמר על פסיקת בתי משפט בנושא השתלות
מח-עצם ,והמדורים הקבועים.
בברכת בריאות ורפואה שלמה ,ולהתראות בכנס,

המערכת

אורחים בכינוס
סוזי נוביס ,נשיאת IMF
סוזי נוביס ייסדה את הארגון הבינלאומי למיאלומה ) (IMF-International Myeloma Foundationבשנת  1990יחד עם
בעלה המנוח ,בריאן נוביס וד"ר בריאן דיורי .היא התמנתה לנשיאה הראשונה של הארגון ,תפקיד שבו היא מכהנת עד
היום .ה ,IMF-שהיה מבוסס בתחילתו על שלושה אנשים ופעל מביתה ,מונה כיום מעל  135,000חברים ב 113 -ארצות .היא
ילידת קונטיקאט וכיום מתגוררת בלוס אנג'לס ,קליפורניה.
ההיכרות של נוביס עם קהילת חולי המיאלומה והאמפטיה שלה כלפיהם הם הבסיס להתפתחות הארגון ,שגייס מעל 40
מיליון דולר למחקרים ותוכניות בנושא .מחוייבותה לחולים ,לבני משפחותיהם ולמערכת הרפואית והמחקרית הקשורה במחלה
מאפשרת לה להפעיל את הארגון ברמה מינימלית של הוצאות מינהליות ,וכך רוב התקציב מופנה למחקר ותוכניות שונות.
גב' נוביס יזמה רבים מהפרוייקטים העיקריים של ה ,IMF -כגון פרויקט ® Bank On A Cureשהחל ב .2002. -זהו המאגר
הראשון בסוגו של דנ"א ספציפי למחקר המיאלומה .מטרתו לספק לחוקרים בתחום מידע גנטי שיאפשר פיתוח טיפולים יעילים יותר ,ובסופו
של דבר ,יש לקוות ,גם תרופה למיאלומה .דוגמאות נוספות לפעילותה הן מפגשים של צוות הייעוץ המדעי של ה .IMF -במפגשים אלה מקיימים
המומחים בתחום דיונים ומחליפים מידע .בנוסף ,מארגנת הנשיאה את תוכנית הסמינרים לחולים ובני משפחותיהם הפועלת מאז  1993וקיימה
מאז מעל  100סמינרים ב 13 -מדינות .גב' נוביס פועלת להעלאת המודעות למחלת המיאלומה ,הן בציבור והן בקרב מקבלי ההחלטות להקצאת
משאבים ציבוריים לנושא .היא קיבלה כמה אותות כבוד על פעילותה בתחום ומוכרת כאישיות מרכזית בנושא.

ד"ר בריאן ג .מ .דיורי  -יו"ר מועצת המנהלים

ד"ר דיורי הוא המנהל הארצי בנושא מחלות ממאירות המטולוגיות בחברת " ,"Aptium Oncologyלוס אנג'לס ,קליפורניה,
ומומחה בתחום המיאלומה במרכז הרפואי " ."Cedars-Sinaiכמו כן הוא יו"ר מועצת המנהלים של ה IMF-וחבר בצוות
הייעוץ המדעי של הארגון.
ד"ר דיורי ,שעומד כיום בראש שלוש קבוצות מחקר עיקריות למיאלומה ,הציב בעדיפות ראשונה את הוולקייד כתרופת
קו ראשון למחלה .הוא פרסם מאמרים בתחום ויזם ניסויים בתרופה הן בטיפול קו ראשון והן במחלה חוזרת.
ד"ר דיורי ,יליד סקוטלנד ,הוא בוגר בי"ס לרפואה של אוניברסיטת אדינבורו ב ,1966-התמחה בהמטולוגיה ואונקולוגיה
במכון מאיו ובאוניברסיטה של מינסוטה ,ולאחר מכן עבר לעבוד במחלקה ההמטולוגית/אונקולוגית באוניברסיטת אריזונה,
שם יצר ,יחד עם ד"ר סידני סלמון ,את שיטת הדירוג של המיאלומה הנקראת על שמם " -שיטת הדירוג של דיורי-סלמון"
הנמצאת כיום בשימוש בכל העולם .ב 1981-קיבל את התואר "פרופסור לרפואה" .ד"ר דיורי פירסם מעל  400מחקרים וחמישה ספרים.

מייק כץ – חבר מועצת המנהלים

מייק כץ אובחן כחולה מיאלומה בשנת  .1990הוא נשוי ואב לשלושה ילדים ועוסק בייעוץ ניהולי .הוא שימש בתפקידים
בכירים בארגונים אמריקנים רבים הקשורים למחלת הסרטן ,וכיום הוא חבר מועצת המנהלים של ה.IMF -
לאחרונה ,במסגרת פעילותו ב IMF, -ובשיתוף ארגונים נוספים ,סייע מר כץ בפיתוח וניהול סקר מבוסס-רשת שמטרתו
בדיקת נושאי בטיחות הקשורים לטיפול ארוך-טווח בביספוספונטים אצל חולי מיאלומה וסרטן השד .תוצאות הסקר
הוצגו בכנסים שונים ,ביניהם הכנס השנתי של האגודה האמריקאית להמטולוגיה ,והתפרסמו בNew England -
.Journal of Medicine

האם קיימת עקביות בפסיקת בתי
המשפט בעניין השתלות מח עצם
מאת עו"ד ד"ר שמואל וולפמן
שיטת המשפט הנוהגת בישראל ,כמו בהרבה מדינות אחרות ,מצפה מבתי
המשפט שיפסקו על פי החוק ועל פי פרשנות החוק כפי שנקבעה בבית
המשפט העליון ,ורוב הציבור אף מצפה שתהא זו פסיקה "צודקת" .אלא
שהחוק נחקק בהתאם לצרכים חברתיים ומושפע משיקולים שאינם דווקא
שיקולי צדק .בהצעות חוק סוציאליות ובדברי ההסבר להן אפשר לקרוא
דברים נשגבים על זכויות האדם ,במיוחד זכויות נצרכים ,אך רבות מהן
"נעלמות" בין ההצעה הראשונית לחוק הסופי .הסיבות לכך רבות וכוללות
שיקולים פוליטיים ,שיקולי מאבק בין הגורמים השונים האמונים על אספקת
השירותים ושיקולים כלכליים.
מכאן שאם הציפייה מבתי המשפט היא כי ישפטו בהתאם לחוק ,ואם
החוק אינו עולה תמיד בקנה אחד עם הצדק הפרטני במקרה מסוים,
מוצאים עצמם המתדיינים מתמודדים עם אכזבה כפולה  -ראשית העובדה
שנאלצו לצאת למאבק משפטי יקר כדי לקבל זכויות סוציאליות ,ושנית
כי בתי המשפט לא סטו מלשון החוק היבשה ,ולא פסקו על פי מידת
הצדק כשקיפחו את זכויותיהם.
אכזבה זו חריפה במיוחד כשמדובר בטיפולים רפואיים במחלות מסכנות
חיים ,כאשר החולה המיואש כבר אינו מגיב לטיפולים המקובלים והטיפול
היחיד המוצע לו יקר במיוחד .אז מונחתת עליו מכה נוספת :קופת החולים
מסרבת לממן את הטיפול.
ונדגיש :לעתים מדובר בטיפולים רפואיים המצויים בסל ,אלא שאינם
מותווים למחלה הספציפית של אותו חולה .לעתים מדובר אף בטיפולים
המותווים לאותה מחלה ,אלא שהקופות מנסות להיתלות בחוות דעת
רפואיות לפיהן יש למצות תחילה טיפולים אחרים ,אף שטיפולים דומים
כבר הפסיקו להשפיע .הערכאה אליה יש לפנות כאשר חבר קופת חולים
סבור כי זכויותיו מקופחות ,היא בית הדין לעבודה .שופטי בית הדין מוצאים
עצמם בדילמה לא קטנה כשעליהם להכריע בין חוות דעת רפואיות
שונות ,כאשר מנגד ניצב החולה הסובל ממחלה חשוכת מרפא ,הטיפולים
האחרים הפסיקו להשפיע ואי מתן הטיפול המוצע פירושו גזר דין מוות.
במאמר מורחב שיתפרסם באתר אמ"ן נסקור שני מקרים שבהם
עסקו בתי דין לעבודה בסוגיית השתלת מח עצם לחולים בגידולים
מוצקים .בשני המקרים הביע בית הדין אהדה והזדהות עם החולה ומצבו
האנוש ,אולם רק במקרה אחד מהשניים תירגם בית הדין את האהדה
להחלטה הקובעת כי על קופת החולים לשאת בעלות ההשתלה.
מסקנת המאמר הייתה ברורה :מקריאת והשוואת שתי ההחלטות בבית
הדין לעבודה ,בתל-אביב ובחיפה ,עולה התשובה לשאלה שבכותרת :קשה
לראות עקביות מוחלטת בפסיקת בתי הדין לעבודה בעניין השתלות מח
עצם.
עם זאת המלצתנו היא לא לוותר על שום זכות המגיעה לחולה מקופת
החולים או מספק אחר של שירותי בריאות .יש לעמוד על הזכויות בתוקף,
ואם אין ברירה גם לעתור לערכאות .גם אם ברוב המקרים ממלאות קופות
החולים את חובותיהן כלפי המטופלים ,לעתים אין מנוס מהתחושה שיש
מקרים שבהם רק לחץ מתמשך שכולל גם אכיפה משפטית הוא שיבטיח
שהקופה תתחשב בזכויותיו של החולה ולא תתייחס לחובותיה כלפיו כאל
רע שיש לעשות הכול כדי למונעו.

עו"ד ד"ר שמואל וולפמן הוא היועץ המשפטי של אמ"ן.
את הנוסח המלא של מאמר זה אפשר לקרוא באתר האינטרנט של
העמותה ).(www.amen.org.il

חדשות אמ"ן
 ערכות המידע שהכינה העמותה לחולים חדשים ,הופצו
למרפאות היום ההמטולוגיות ולמחלקות להשתלת מח עצם
בבתי החולים והמרכזים הרפואיים בארץ.
 הוקם הפורום הישראלי לאחיות המטפלות בחולי מיאלומה
בשיתוף עמותת אמ"ן .לתפקיד יו"ר הפורום נבחרה גב' רונית
עובדיה ,אחות ראשית במרפאת היום ההמטולוגית במרכז
הרפואי שיבא .לתפקיד מזכירת הפורום נבחרה גב' גיטה דרור,
אחות ראשית במרפאת היום ההמטולוגית במרכז הרפואי
הדסה עין כרם.
 נמשכים מגעי העמותה עם יצרנית תרופת הרוולימיד לזירוז
הבאתה ורישומה בארץ.
 עמותת אמ"ן התחייבה להשתתף במימון מחקרים רפואיים
במיאלומה שייערכו במרכזים רפואיים ברחבי הארץ בשיתוף
קבוצות מחקר בחו"ל.

תודה וברכה
עמותת אמ"ן מודה לאחות לובה
טוצ'ינסקי ממרפאת היום ההמטולוגית
במרכז הרפואי שיבא על שהקדישה
מזמנה לתרגום החוברת למטופל ודף
הקשר שלנו מעברית לרוסית.
כמו כן ביקשה לובה לציין כי חולים
דוברי רוסית הזקוקים לסיוע והסברה
מוזמנים לפנות אליה בטלפונים03- :
האחות לובה טוצ'ינסקי
 5302373או  03-5302787והיא תשמח
לעזור להם .פניה זו מובאת לידיעת אחיות במרכזים רפואיים אחרים
שיוכלו להפנות אליה את החולים שבטיפולן.
כה לחי.

דאיי ל ד עת
כ דא
כידוע ,שימוש בחומר ניגוד )מבוסס על יוד( בחולי מיאלומה עלול
לסכן את הכליות .עם זאת ,כאשר בדיקת ה CT -מכוונת לעצמות
)הבדיקה השכיחה במיאלומה( ,אין צורך בחומר ניגוד ,וכך גם
כשמדובר בבדיקת  MRIלעצמות )שם חומר הניגוד מבוסס על
גדוליניום( .מומלץ להקפיד על עניין זה בעת ביצוע הבדיקות.
מחקר שנעשה במחלקת השתלות מח עצם של המרכז הרפואי
 ,MDAביוסטון ,ארה"ב ,קבע כי גיל מבוגר )למשל  (70-79אינו מהווה
כיום מגבלה להשתלת מח עצם אוטולוגית )עצמית( אצל חולי
מיאלומה ,בשל השיפורים שחלו בטכניקה של ההשתלה .המגבלות
לגבי ביצוע השתלות הן המצב הגופני של החולה הספציפי .עם
זאת יש להדגיש שאין כל הוכחה לכך שטיפול השתלת מח עצם
עצמית יעיל בחולים בגיל מתקדם.
מתי רביב ,ע"פ .Myeloma Minute, 13/2/2007

המיאלומה שלי
מאת עו"ד גידי גלבוע
שמי גידי ואני עוסק בשמאות רכוש וחקלאות ,תחום רחב המחייב את
העוסק בו להתמצא בהנדסה ,חשמל ,אלקטרוניקה ,מחשבים ,בנייה,
אופטיקה ,מזון ,ייצור ושיווק ,טקסטיל ,אופנה ,ואפילו רפואה ותרופות,
רוקחות ,רעלים וכל הכרוך בכך .שמאים הם בדרך כלל אנשים עסוקים
מאוד הנעזרים בחושיהם כדי לבחון ,לבדוק ולהעריך מצבים שרוב
האוכלוסייה טרם נקלעה אליהם.
כמו גברים רבים סבלתי גם אני בשקט מכאב גב טורדני ,שהיה מתעצם
ונחלש לפי מידת עיסוקי בספורט המועדף עלי  -סקווש .בשנת 2002
החל "עוד התקף רגיל" של כאבי גב" .שוב חוליות  L4,5הידועות לשמצה",
חשבתי לעצמי .אבל הפעם הכאב לא נעלם .לא הייתי מסוגל להתכופף
או להתיישר ובהתאם לכך פחתה מאוד יכולתי לעבוד .יתר על כן ,הכאב
החל לטפס במעלה החוליות כשהוא מתנחל מעת לעת באתרים חדשים,
ומודיע "אני פה".
אז הכרתי את "מרפאת הכאב" .אתה מגיע אליה מקופל כמו "שוקולד
מקופלת" ויוצא זקוף כמו תורן  -עד לפעם הבאה .הטיפול אינו מכאיב או
חודרני אך גם אינו מרפא .הרופא היה הוגן ואמר לי" :יש לך בעיה גופנית
אחרת שגורמת לכאבים העזים .המשך בבדיקות עד שתאתר את המקור".
צילומי רנטגן ,CT, MRI ,צפיפות עצם ,בדיקות דם ,שתן וכל נוזל אחר
שנשאב בששון ,נשלחו למעבדות .בפנים קודרות ניגש אלי הפרופסור,
מנהל המחלקה ובפיו שתי בשורות )טובה ורעה(" .גילינו את המחלה  -אבל
אנחנו לא יודעים איך לרפא אותה".
על הרגע הקשה של קבלת הבשורה ,אפסח .לא בכיתי .אבל גם לא
השתוללתי משמחה .בראש חלפה מחשבה – "איך אני מופיע מחר בבית
המשפט בדיון חשוב שבו תלוי גורלו של אחד מלקוחותי" .ביקשתי מהרופא
ארכה לתחילת הטיפול  -אולי ביום שני? לא אשכח את תשובתו" :תגיד
 אתה חושב שקיבלת שפעת?!"טיפולי הכימותרפיה החלו בו ביום .אין זו חוויה מומלצת ,אך עם חוסן נפשי
מסוים ניתן להתגבר על הקשיים .במקביל לעבודתי ,נרשמתי אז ללימודי
משפטים .בעת התרחשות האירועים המתוארים כאן סיימתי בהצלחה את
שנת הלימודים הראשונה.
המשך הטיפול היה השתלת מח עצם שאחריה החלמה ארוכה .בין הסדינים

היה לי המון זמן למחשבה על
המשך דרכי .לצאת לפנסיה?
להמשיך לעבוד "כאילו כלום"?
לטייל? ומה יהיה על לימודי
המשפטים?
את התשובה סיפק ד"ר גל
שדיווח לי בצורה עניינית
מה ניתן לעשות בתור "חולה
מיאלומה" " .ייתכן שתתקשה
גידי ויובל נכדתו
קצת בהתחלה בספורט אתגרי .ביחס לשאר  -אין לך מגבלה".
קיבלתי את העצה .באוניברסיטה התארגנו הסטודנטים )רובם במחצית
גילי( להקלטת וצילום חומר הלימוד וההרצאות ,תיווכו ביני לבין המרצים
והמזכירות וגם הפעילו לחץ כשזה נראה להם נחוץ .חברת "טבע" הכינה
לי "ערכת כימותרפיה" ביתית שבזכותה יכולתי לעזוב מדי פעם את בית
החולים למספר ימים ולהגיע למבחנים כשמתחת לבגדים אני מחובר
לטיפול הרלוונטי .כך משכתי את הלימודים לשנה ב' ,ג' וגם ד' .בסיום זכה
כל הצוות לעוגה מאפה בית מכל הלב.
את הבשורה על שובה של "מילי" קיבלתי מתוצאת בדיקת מח עצם שעברתי
לאחר שכבר שבתי לעבודה והייתי בשלב ההתמחות במשרד עו"ד.
הצוות הרפואי נלחם להשיג הפוגה נוספת באמצעות תלידומיד במינון
גבוה ,אבל לאחר זמן-מה התרופה החלה להתעלל בי בתופעות לוואי
נוירופתיות עד שהוחלט להפסיק את השימוש בה  -בצער ,שכן "מילי"
ספגה ממנה נוק-אאוט רציני.
נקבע שעלי להתחיל טיפול ב"וולקייד" ,תרופה שעדיין לא נמצאה ב"סל"
באותה עת .המשמעות הכספית של הטיפול הייתה מעבר להישג ידי .פניתי
לכל הגורמים המוכרים .כולם הבינו לליבי ,אולם היד קצרה מלהושיע .שנה
לפני כן הצטרפתי לעמותת אמ"ן ובעזרתה התאפשר לי להתחיל את
הטיפול .מה אומר לכם ,לא עשו הרבה החבר'ה  -רק הצילו את חיי .בימים
אלה התקבלתי כחבר ללשכת עורכי הדין בישראל וגם צוות המחלקה
ההמטולוגית ב"סורוקה" זכה בעוגה מאפה בית.
עם חברים כאלה ,נזכה בוודאי לאפות עוד עוגות רבות...

נמק של עצמות הלסת בעקבות טיפול בביספוספונטים
מאת ד"ר נועם ירום  -המרפאה לרפואת הפה ,המרכז הרפואי שיבא  -תל השומר.
התרופות ממשפחת הביספוספונטים כגון ארדיה וזומרה נעשו בשנים
האחרונות לחלק חשוב בטיפול בחולי מיאלומה נפוצה .במקביל
לשיפור המשמעותי באיכות חיי המטופלים בתרופות אלה ,הופיעה
בשנים האחרונות תופעת לוואי מדאיגה – נמק של עצמות הלסת
)אוסטאונקרוזיס( .הנמק מתאפיין בדרך כלל בעצם חשופה לחלל
הפה ומלווה בנפיחות ,כאבים או פיסטולה מפרישה לחלל הפה או
לעור .התופעה מופיעה בעיקר לאחר פעולות כירורגיות בחלל הפה
כגון :עקירות ,שתלים דנטליים וכו' ,אולם דווח גם על מקרים שבהם
לא קדמה פעולה כירורגית להופעת הנמק.
נכון להיום ,לא קיים פתרון דפיניטיבי לתופעה זו ,ועיקר הטיפול מתרכז
בהקלת הכאבים ומניעת זיהומים משניים על ידי שימוש ארוך טווח
באנטיביוטיקה .בשלב זה נראה שהגישה הנכונה ביותר היא טיפול

שיניים מכין לפני תחילת השימוש בתרופה .לפיכך מומלץ שכל חולה
האמור להתחיל טיפול בביספוספונטים יעבור לפני-כן בדיקה דנטלית
מקיפה שתכלול סילוק מוקדי דלקת כרוניים ועקירת שיניים בעלות
פרוגנוזה גרועה.
על החולים שכבר מטופלים בביספוספונטים להקפיד לעבור טיפול
שיניים משמר כדי לנסות למנוע צורך עתידי בפעולות כירורגיות.
במידה שמתעורר צורך בעקירת שן ,יש לשקול היטב את כל החלופות
האפשריות לפני הביצוע.
לבירור פרטי מומחה לרפואת הפה בקרבת מקום מגוריכם ניתן לגלוש
לאתר "האיגוד הישראלי לרפואת הפה" בכתובת:
www.ida.org.il/oralmedicine

מהנעשה בקבוצת התמיכה
מאת יגאל שטרית
בימים אלה מלאה שנה לתחילת מפגשי קבוצת התמיכה שנערכים
אחת לחודש באזור תל אביב .תחילת הפעילות הייתה מלווה בלא מעט
חששות לגבי הכיוון הרצוי ,התכנים וצורת התנהלות הקבוצה.
במפגשים הראשונים ניסינו "לקרוא את רצון הקהל" ,ואחרי הפסקה
של חודשיים ,בקיץ ,התגבש צוות שערך תחקיר ותכנן את המפגשים
הבאים.
חלק מהפגישות הוקדש לגיבוש הקבוצה ולבירור שאלת "החיים עם
המיאלומה" ,כל אחד מנקודת המבט שלו .בפגישות אלה ,שהנחה
אריה מרלינג ,לא הוצבו כל מגבלות מבחינת הנושאים שהועלו ובשיחה
המשותפת והפתוחה הקפדנו לשמור על כבוד הדדי ותמיכה .לפגישות
אלה הייתה חשיבות רבה בגיבוש הקבוצה והעמקת ההיכרות שלנו
עם עצמנו ,עם החברים האחרים ועם המיאלומה של כל מי שהסכים
לחשוף את עצמו ולדבר .בהמשך הבאנו גם מרצים אורחים ,אנשי
מקצוע בתחומם ,שהרחיבו את ידיעותינו בכל הקשור למיאלומה.
למרות שרוב אנשי הקבוצה כבר מכירים זה את זה ,אנו מעוניינים
להרחיבה ולהזמין משתתפים חדשים .אנחנו" ,אנשי המיאלומה",
מרגישים כמו משפחה ,וכל פגישה עם חולה ותיק או חדש היא
כמו פגישה עם קרוב משפחה שלא פגשנו זמן רב .אני בטוח שכל
המצטרפים החדשים ירגישו בבית כבר מהמפגש הראשון .אפשר לבוא
ורק להקשיב ,ואפשר להשתתף בשיחה .תמיד יהיו כוס קפה ועוגייה,
והזדמנות להכיר את בעיותיהם של חולי מיאלומה אחרים ולהשוות
שיטות טיפול ,מצוקות ופתרונות למצוקות.
תוכנית הפעילות מתפרסמת כל חודש באתר האינטרנט של העמותה.
מי שמעדיף יכול לקבל אותה גם טלפונית מאחד מחברי הצוות.
להשתמע ,הרבה בריאות טובה וחיבוק גדול לכולם,
יגאל

הכנס השנתי השני של
עמותת אמ"ן
הכנס יתקיים במרכז התרבות בשפיים בתאריך 17/5/2007
החל מחמש אחה"צ .הוא מיועד לכל חברי ועמיתי אמ"ן:
חולים ,בני משפחה ,רופאים ,אחיות וידידי העמותה.
הערב יונחה על ידי פרופ' אהרון פוליאק ,היועץ הרפואי של
עמותת אמ"ן.

בתוכנית:

דברי פתיחה וברכות מאת יו"ר אמ"ן הגב' פאולה אזולאי,
יו"ר האיגוד הישראלי להמטולוגיה פרופ' ג'יל לוגסי ,מנכ"לית
האגודה הישראלית למלחמה בסרטן הגב' מירי זיו ,נשיאת
האיגוד הבינלאומי למיאלומה ) ( IMFהגב' סוזי נוביס ,וחבר
הנהלת ה IMF -מר מייק כץ.
הענקת תעודות הוקרה.
הרצאה של יו"ר הנהלת ה IMF -ד"ר בריאן דיורי בנושא
"התקדמות בטיפול במחלת המיאלומה" .לאחר הפסקה
וכיבוד יענה ד"ר דיורי לשאלות הקהל.
מופע :להקת "קול המשפחה".
סיום משוער  -ב.21:00-
נא אשרו השתתפותכם בהודעת דו"אל לאתר העמותה
 ,info@amen.org.ilאו בפקס ,03-7360085
או טלפונית למתי  ,052-2587612 -ציפי ,052-3961210 -
יגאל  052-4437904 -או עינת ,054-5965596 -
וציינו את מספר המשתתפים.
הסעה מתחנת הרכבת בהרצליה תעמוד לרשות המעוניינים
בשעה  .16:30בגמר הכנס תהיה הסעה לתחנת הרכבת
ברח' ארלוזורוב בת"א) .נא ציינו בעת אישור ההשתתפות
אם ברצונכם בהסעה(.

משתתפי פגישת התמיכה משוחחים בהפסקה

המערכת:
עלון אמ"ן של עמותת חולי מיאלומה בישראל )ע"ר(
ת.ד 2020.סביון
פקס03-6498656 :
מתי רביב
פקס03-6428416 :
דניאלה בן-יעקב
פקס08-8586543 :
יגאל שיטרית
פקס08-6234438 :
גידי גלבוע

אתר העמותה www.amen.org.il :
תרומות לעמותה ניתן להעביר ל:

אמ"ן  -אגודה למיאלומה נפוצה )ע"ר(

בנק מרכנתיל-דיסקונט בע"מ
בנק מס'  17סניף  ,601רח' אלנבי  103ת"א ,מס' ח-ן 1686897
העמותה הוכרה כ“מוסד ציבורי“ לעניין תרומות
לפי סעיף ) 46א‘( לפקודת מס הכנסה

העלון יוצא לאור בחסות חברת "יאנסן  -סילג"

