
התכנסות וכיבוד קל  09:00-08:30

דברי פתיחה  09:00-09:30
ד”ר בועז תדמור – מנהל בי”ח בילינסון-בי”ח בילינסון  

פרופ’ ברוך ברנר – מנהל מרכז דוידוף לחקר, מניעה וטיפול בסרטן-בי”ח בילינסון  
ד”ר עופר כספי – מנהל הרפואה האינטגרטיבית ומנהל מרפאת המחלימים-  

בי”ח בילינסון  
ד”ר שרון בר גיל – נטורופתית, היחידה לרפואה משלימה – בי”ח בילינסון  

Donald Yance  09:30-11:00 –  המודל התאורטי: ראייה הוליסטית בסביבה אונקולוגית.
הפסקה  11:00-11:30

Donald Yance  – הטיפול: טיפול אינטגרטיבי בסרטן - האדם, הגידול , הסביבה.  13:00–11:30
הפסקת צהרים  13:00-14:00

Donald Yance  – האסטרטגיה: אסטרטגיות קליניות בצמחי מרפא, תזונה, תוספי    14:00-16:00
מזון ואורחות  חיים , ושילובם עם טיפולים קונבנציונאליים.  

אנו שמחים להזמינכם לכנס
"אונקולוגיה אינטגרטיבית 2013" 

עם אחד האנשים המובילים, הידעניים והמעניינים בעולם 
בשילוב של תזונה, תוספי תזונה וצמחי מרפא בסרטן!

Donald Yance 

Donald R. Yance
-Jr., CN, MH, RH(AHG(

 Mederi של והנשיא  המייסד 
 Centre for Natural Healing

 & Mederi Foundation in

 Natura Health חברת ושל    Ashland, Oregon

צמחי  על  מאד  חשובים  ספרים  שני  של  ומחברם 
בתחום  בינלאומית  הכרה  בעל  וסרטן.  מרפא 
ניסיון טיפולי של  האונקולוגיה האינטגרטיבית עם 

למעלה מ-20 שנה.
בכנס תוצג הגישה הייחודית שלו לטיפול בסרטן 
 ,(Eclectic Triphasic Medical System(  ETMS

תוך התייחסות לסוגיות רלבנטיות ומאתגרות כמו:
מזעור תופעות לוואי של טיפולים  

גיוס כוחות הריפוי  
השפעה על המהלך הביולוגי של המחלה  
תגובות הדדיות )אינטראקציות( ובטיחות   
עם  תזונה  ותוספי  מרפא  צמחי  של  בשילוב 
אימונולוגי  ביולוגי,  טיפול  קרינה,  כימותרפיה,  

והורמונאלי בסרטן
תזונה,  משלב   Yance של  האינטגרטיבי  המודל 
למחלה  המתאימים  חיים  אורחות  מרפא,  צמחי 
הבנה  על  נשען  המודל  השונים.  הטיפול  ולשלבי 
של המטופל, המחלה והסביבה שבה הוא חי והוא 
בתחום  עדכניות  מחקריות  עובדות  על  מסתמך 

הגנום האנושי והתא.

מספריו:

Herbal Medicine, Healing & Cancer (Keats Publishing, 
1999(.

Adaptogens in Medical Herbalism: Elite Herbs and 

Natural Compounds for Mastering Stress, Aging, and 
Chronic Disease (Healing Arts Press, 2013(.

הרשמה מוקדמת )עד ה- 10.11(: 180 שקלים
הרשמה רגילה:  220 שקלים

מוגבל המקומות  מספר 
אנא הקדימו להירשם

בילינסון  – משלימה  לרפואה  היחידה  מזכירות  הרשמה:  
mashlima@clalit.org.il     03-9377997 טל’: 03-9377995 או

היחידה לרפואה משלימה-בילינסון
רפואה שלמה. נקודה

www.integrativemedicine.org.i l

את הכנס הזה
לא תרצו
לפספס

תוכנית הכנס

הכנס יתקיים בשפה האנגלית עם תרגום סימולטני לעברית

אונקולוגיה
אינטגרטיבית 2013

יום ראשון, 1 בדצמבר
אולם פלזנשטיין - בי"ח בילינסון

8:30-16:00


