כנס סתיו 2016

צמחי מרפא ומחלות ממאירות
יתקיים ביום ד ,28/09/16 ,כ"ה באלול ,התשע"ו
במרכז דוהל ,תל אביב ,רח' התקווה  ,76תל-אביב
סדר יום
08:00 – 08:40
08:40 – 09:00

מושב א'

כינוס והרשמה
ברכות ודברי פתיחה
ד"ר מינה פארן ( ,)PhDנשיאת העמותה
מר פרץ גן ( ,)M.Agיו"ר הוועד המנהל

מנחה :ד"ר גבי לינק ( .)PhDלשעבר יו"ר העמותה ,חוקרת בפקולטה
לרפואה ,האוניברסיטה העברית

09:00 – 09:30

צמחי מרפא והטיפול האונקולוגי :אנטגוניזם ,סינרגיזם ומה שביניהם
דר' נוח סמואלס ( .)MDראש מרכז טל לאונקולוגיה אינטגרטיבית ,מרכז רפואי שיבא
צמחי מרפא מסורתיים ורפואת סרטן מודרנית
דר' עופר כספי ( .)MDמנהל הרפואה האינטגרטיבית ומנהל מרפאת המחלימים,
ביה"ח בילינסון
השרביטן המצוי כמקור לחומרים אנטי סרטניים
דר' חיננית קולטאי ( .)PhDחוקרת בכירה ,מנהל המחקר החקלאי
דיון בהשתתפות המרצים של המושב הראשון

11:00 – 11:30

הפסקת קפה וביקור בתערוכה

09:30 – 10:00

10:00 – 10:30
10:30 – 11:00

מושב ב'

מנחה :פרופ' זהרה יניב בכרך ,לשעבר יו"ר העמותה ,חוקרת בכירה בדימוס
במכון וולקני

11:30 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 13:00

13:00 – 13:30

קנאביס רפואי ומחלות ממאירות
פרופ' דדי מאירי ( .)PhDמנהל המעבדה לביולוגיית הסרטן וחקר קנבינואידים ,הטכניון
התה הירוק וסגולותיו הרפואיות
פרופ' אוריאל בכרך ( .)PhDביה"ס לרפואה ,הדסה עין כרם
''הפרת אמון'' :הטיפול האינטגרטיבי במחלות אונקולוגיות ברפואה הסינית
המסורתית
מר טל בלו ( .)M.A.O.Mמטפל ,חוקר ומרצה ,מכללת גבעת וושינגטון ,אסותא
דיון בהשתתפות המרצים של המושב השני

13:30 – 14:30

מושב ג'

ארוחת צהריים

מנחה :ד"ר ערן מגון ( ,)MDהמרכז הישראלי לאיורוודה

14:30 – 15:00

15:00 – 15:30

15:30 – 16:00

הטיפול הצמחי המשלים בחולה האונקולוגי
מר יניב מורסיאנו ( .)RH(AHG), Cl.H, MIHAנטורופת וחבר איגוד
ההרבליסטים האמריקאי
שמעתי שחמצוצית החורש טובה לטיפול בסרטן
גב' מיכל קירש ( .)RH(AHG), Cl.H, MIHAיו"ר איגוד ההרבליסטים הקליניים
של עיל"ם ,מנהלת מגמת רפואת צמחים בקמפוס ברושים ,אונ' תל אביב
דיון בהשתתפות המרצים של המושב השלישי

לרכישת כרטיסים לכנס באמצעות כרטיס אשראי
לפרטים נוספים והרשמה טלפונית :יפה ( 050-5269106בשעות )9:00-18:00
אם אין מענה נא להשאיר הודעה כתובה
להצטרפות לעמותה לצמחי מרפא/איגוד ההרבליסטים הקישו כאן

במהלך הכנס תתקיים תצוגה ומכירת מגוון גדול של מוצרים צמחיים

