
 

 
 

  והעוברהחברה הישראלית לרפואת האם מפגש 
 החברה הישראלית לחקר השליהו

 ה"ח בסיון תשע"י, 5105ביוני  5, יום שישי
 השומר–תל, ש שיבא"המרכז הרפואי ע, בית סוראסקי

 
 

 

 :המפגש החצי שנתי והרצאת אורח בנושא: 'חלק א
 השליה והעובר לבין חברינו החיידקים, אםהשותפות שבין ה

 

 סיור בתערוכה וכיבוד קל, התכנסות  18:55 – 18:31
 

18:55 – 10:31   Mom's microbes: a meeting with the pregnancy microbiome 
   אוניברסיטה בר אילן, הפקולטה לרפואה בצפת,  ןקור ומריר ע"ד

 

 החברה הישראלית לרפואת האם והעובר: חלק ב  

ment and the neonateThe periviable preterm birth manage 

 הגישה ללידה ולילוד סביב גיל החיות
 

01:11 – 01:05                  Introduction: Population-based trends in mortality and neonatal 

morbidities among singleton, very preterm, very low birth weight 

 infants over 16 years 
שערי "המרכז הרפואי , מחלקת נשים ויולדות, גרנובסקי-יסרוסורינה גר' פרופ  

 האוניברסיטה העברית, ירושלים, "צדק
 

viable fetus:-The optimal mode of delivery for the peri 

"a moving line in the sand" 
 

01:05 – 01:31            Pro: Vaginal Delivery 
ס "היב, עפולה, "העמק"הרפואי  מרכז, מחלקת נשים ויולדות , ר נועה זפרן"ד

 לרפואה של הטכניון
 

01:31 – 01:55        Pro: Cesarean Section   
באר , המרכז הרפואי סורוקה, מחלקת נשים ויולדות, ר שימרית יניב סלם"ד

 אוניברסיטה בן גוריון, שבע
 

01:55 – 00:11       Parents' standpoint towards the peri-viable fetus and neonate: 

summary of 5 years experience from a single center                                                              
, ירושלים , "שערי צדק"המרכז הרפואי , מחלקת ילודים ופגיה, שימל. מ' פרופ

 האוניברסיטה העברית 
 

00:11 – 00:55        Outcome of twin pregnancies complicated by early second 

trimester rupture of membranes in one sac 
 השומר-תל, ש שיבא"מרכז רפואי ע, נשים ויולדותמחלקת , שלמה ליפיץ' פרופ

 

00:55 – 00:51                    The role of extreme prematurity in the programming of 

neuro-developmental outcome: do all roads lead to Rome?  
הדסה ,קוגניטיבי והיחידה לנוירולוגיה של הילד-המרכז הנוירו, ר איתי ברגר"ד

 האוניברסיטה העברית , ירושלים
 

 שאלות ודיון בהשתתפות המרצים  05:05 – 00:51
 

 

 :המנח
 ירושלים, "שערי צדק" מרכז רפואי, גרנובסקי-סורינה גריסרו ' פרופ



 

   :רפואת האם והעוברל תברי ועד החברה הישראליח             
 ר''יו -יריב יוגב ' פרופ        
 יגרנובסק-סורינה גריסרו' רופפ        
 ר יואב ינון"ד        
 םזהר נחו משנה' פרופ        
 ר מיכל קובו"ד        
 עידו שולט משנה' פרופ        
 אייל שיינר' פרופ        


