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 :בנושאבישראל  ראשוןה הרפואיכנס ה
 לנגה-תסמונת קורנליה דה

 

 :בישראל בנושא הכנס הראשוןמארגנת את , ישראל  CdLSעמותתכי לספר  גאיםאנו 

 . yndromeSCornelia de Lange -לנגה תסמונת קורנליה דה
 

של הפדרציה הבינלאומית   (SAC)מהמועצה המייעצת המדעית מומחיםבאירוע יכבדו אותנו בנוכחותם 
 :  CdLS-ל

 רופא ילדים וגנטיקאי קליני – ר פליסיאנו ראמוס"ד 
והמועצה המייעצת  CdLSחבר הוועדה המייעצת המדעית של האיגוד הספרדי למשפחות עם 

 CdLSהמדעית של הפדרציה הבינלאומית 

 רופא ילדים וגנטיקאי - לו סליקורני'אנגר "ד 
נשיא העבר והחבר הנוכחי במועצה , איטליה CdLSרפואי של קבוצת התמיכה ה המנהל

 CdLSהמייעצת המדעית של הפדרציה העולמית 
 

  לפברואר 31-ו 31 שישי-חמישי ? מתי

 ירושלים, 31הגרדום -רחוב עולי , מינהל הקהילתי תלפיות מזרחבית ה ? היכן

 .ומטפליםצוותים רפואים , לוקים בתסמונת ובני משפחותיהםה ? מוזמןמי 

 :לפרטים נוספים אנא צרו עמנו קשר באמצעות האימייל או בקרו אותנו ב
www.cdls.org.il או /https://www.facebook.com/CdLSIsrael/  

 הרשמה ישירה 

 (ללא עלות) ומטפלים רופאים : pro-2020-https://www.cdls.org.il/register 

 2020            :משפחות-https://www.cdls.org.il/register 

 
 ?מה בתוכנית 

 //312/2יום חמישי 
 

 דברי פתיחהו רישום, התכנסות 8::0

  לו סליקורני'ר אנג"ד,  ר פליסיאנו ראמוס"ד 8:89
והצוותים , כל מה שאנו ההורים - "מאלף עד תו" ,תסמונת קורנליה דה לנגה

 .לתסמונתצריכים לדעת באשר , המטפלים בילדינו
 (יאנוספליר "ד( )דקות 8:)מאפיינים קליניים  -
 (ר סליקורני"ד( )דקות 8:)פנוטיפ / התאמות גנטיות וגנוטיפ  -
 (דקות 8:)התנהגות / בעיות נוירופסיכולוגיות  -

 הפסקת קפה 8::08

 :"שופכים אור" 08:01
 GERD )iseaseDeflux R sophagealE-Gastro(  (סליקורניר "ד)( דקות 08)ותזונה 
  (יאנוספליר "ד( )דקות 01) (הורמוני גדילהכולל טיפול ב)בעיות צמיחה 
 מבוגרים עם LSdC (15 ר סליקורני"ד( )דקות) 
 (יאנוספלי ר"ד( )דקות 01)והעתיד  ים אחרוניםמחקר 
  (דקות 08) בהווהקווים מנחים 

 שאלות ותשובות 15:12-:5212

 צהריים ארוחת 8::00

 (למשפחה' דק 8-08:)  למשפחות פרטני ייעוץ 8-88:00::03
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 14/2/20יום שישי 

 .בהתאם לטבלת המשתתפים שפורסמה, המשך שיחות פרטניות למשפחות
 

 בתרגום סימולטני לעברית ילווה הכנס 

 ללא )יעוצים יכדי שאלו ישתתפו בכנס וב, רופאים מתלווים ןהמשפחות מוזמנות לצרף אליה
 (.עלות

  ל בזמן השיחות "למומחים מחו להצטרף, המומחים מישראלאנו מעודדים את הרופאים
 .הלוקים בתסמונת משפחות הפרטניות שתהינה עבור 

 
 
 

 שבזכותם הבנו שאכן קיימים, לאדונים המכובדים מיוחדתתודה 

 :(נעמי שמר) ...."אנשים טובים באמצע הדרך"...

 
 ראש עיריית ירושלים – מר משה ליאון

 מחזיק תיק העסקים בעיריית ירושלים – יוסף-מר יהודה בן

 מנהל המינהל הקהילתי תלפיות מזרח - מר יואב רוטשילד

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :קדמים את הכנסמותודה נוספת לארגונים הבאים ש


