
 

 

MDS Patient & Family/Caregiver Forum 

Tel-Aviv, Israel 
 

This FREE Event is sponsored by: 
The MDS Foundation, Inc. 

 

 When: 
Thursday, 5 March, 2020 

 

16:00 am – 19:00 pm 
 

Where: 
    

  Hotel Dan Panorama, Tel-Aviv 

           10 Kaufmann St.  

         Tel Aviv-Yafo, Israel 

                          Room: Judeah Hall, level 1 
 
 

Presenters: 

 

Dr. Drorit Merkel, Prof. Moshe Mittelman,  

Dr. Galia Stemer, Dr. Yishai Ofran 

 

Mmes. Tracey Iraca, 

Nitzan Sagy, Iris Yahal 

 

Event Summary: 
Whether you are a newly diagnosed patient, a long-term survivor, or a caregiver this event will give you 
the opportunity to learn from experts about treatment therapies and strategies for patients and 
caregivers LIVING with MDS. 
 

Topics to be covered:  
➢ Defining MDS 
➢ Treatment Options, & Clinical Trials 
➢ Patient & Caregiver Discussions 

 
  

Registration is required 
 

For more information and to register, please contact:  
Mrs. Iris Yahal at office@mds.org.il;  

  

Register online at:052-2728966 
http://www.mds.org.il 

 

MDS Foundation, Inc., 4573 South Broad Street, Suite 150, Yardville, NJ 08620, 800.637.0839. www-mds-foundation.org 
  

http://www.mds-foundation.org/patient-and-family-forums/


 
 
 
 

 

 

 ובני משפחותיהם MDSמפגש לחולי 

אביב, ישראל-תל  
 

 :האירוע ללא תשלום בחסות
 .MDS              The MDS Foundation, Incהאירגון הבינלאומי ל   

 
 מתי: 

 אחר הצהריים  –  2020במרץ   5יום חמישי , 

 

16:00 – 19:00 

 
 מיקום:   הרצאות ושיחות עם: 

, פרופ' משה מיטלמן ד"ר דרורית מרקל אביב- פנורמה, תלמלון דן      

1קומה  –אולם יהודה   ד"ר גליה שטמר, ד"ר ישי עופרן   

אביב- רח' פרופ' יחזקאל קויפמן, תל  גב. טרייסי יראכא   

יפו -תל אביב  גב. ניצן שגיא, גב. איריס יהל   

 
 

: על המפגש  
הם השיגרה שלך או של קרוב משפחה, תהיה לך   MDS, או אם החיים עם  בין אם אובחנת לאחרונה

 . MDSההזדמנות ללמוד מהמומחים המובילים עוד על המחלה, הטיפולים והחיים עם  
 

 נושאי ההרצאות: 
 MDSהגדרת  ➢
 דרכי טיפול, וניסויים קליניים ➢
 שיחה מנקודת המבט של הסביבה התומכת ➢

 
 

  

 

 יש צורך בהרשמה מראש !
 

 תודה  – ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, אולם על מנת שניערך לבואכם נדרשת  הרשמה מראש 
 

 http://www.mds.org.il        איריס יהל          052-2728966    
 

 

580584431האגודה לתסמונת מיאלודיספלסטית ע"ר  –תמיד   
 


