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תודתנו נתונה לחברות נותנות החסות

It’s    time



אבחון טרום לידתי אל תוך המאה ה-21   11:50 – 11:30
פרופ' זאב ויינר, מרכז רפואי רמב"ם, חיפה  

    IN מניעה בטוחה של הניתוח הקיסרי הראשון ,OUT עקומת פרידמן  12:10 – 11:50
פרופ' רון גונן, מרכז רפואי "בני ציון", חיפה  

Prediction & New Treatments of Preeclampsia  12:40 – 12:10
S. Ananth Karumanchi, M.D., Professor of Medicine  
 Beth Israel Deaconess Medical Center  
Harvard Medical School  

מושב מס' 4: רעיונות חדשים בניהול סיכונים וניהול מתמחים   13:30 – 12:40
יו"ר: פרופ' אייל שיינר, פרופ' עופר לביא, ד"ר ענבר בן-שחר  

הקשר בין למידה אפקטיבית למניעת טעויות   13:00 – 12:40
דניאל בן שושן, לשעבר ראש ענף חקירות בצה"ל וכיום יועץ ניהול   

סיכונים במערכות בריאות ומנחה סדנאות תחקיר לרופאים   
ולאוכלוסיית הפיקוד בצה"ל  

'התמחות ללא התמחות', המתמחה הנעלם/וירטואלי  13:20 – 13:00
ד"ר ראובן קידר, מרכז רפואי "כרמל", חיפה  

הכשרת מתמחים 2016: האם החלטנו מה עיקר וטפל ואיך נתקדם?  13:40 – 13:20
פרופ' עמי פישמן, מרכז רפואי "מאיר", כפר-סבא  

מושב מס' 5: הרצאת העשרה   14:30 – 13:40

חכמת ההמונים - דרך חדשה לחשיבה וקבלת החלטות  
ליאור צורף, מרצה, סופר וחוקר  חכמת ההמונים  

ארוחת צהרים  14:30

תוכנית הכינוס
התכנסות, רישום, סיור בתערוכה  08:50 – 08:00

IVF- מושב מס' 1: אופקים חדשים בגנטיקה ו  09:40 – 08:50
יו"ר: פרופ' משה בן-עמי, פרופ' מ.ק שחר קול, פרופ' מ. עופר פאינרו  

Next generation sequencing, מה יוצא לנו מזה?  09:15 – 08:50
פרופ' אורלי אל-פלג, מרכז רפואי "הדסה", ירושלים   

יעילות סקר גנטי טרום השרשה (PGS) בטיפולי הפריה חוץ גופית   09:40 – 09:15
פרופ' טליה אלדר-גבע, מרכז רפואי "שערי צדק", ירושלים  

מושב מס' 2: גינקולוגיה  10:30 – 09:40
יו"ר: פרופ' רון אוסלנדר, ד"ר אמנון עמית, ד"ר אילן ברוכים  

ברכות ודברי פתיחה  09:50 – 09:40
פרופ' איתן לוננפלד, יו"ר האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה  
פרופ' מ.ק. עידו שולט, יו"ר סניף חיפה והצפון, האיגוד הישראלי   

למיילדות וגינקולוגיה  

חידושים בגישה למחלה דלקתית באגן  10:10 – 09:50
ד"ר תמר גוטסמן, מרכז רפואי "וולפסון", חולון ומרפאת לוינסקי  

'דיאלוגים מהוגינה', מורכבות המיקרוביום הנרתיקי   10:30 – 10:10
ד"ר אחינועם לב שגיא, מרכז בריאות האישה רמת אשכול, שרותי   

בריאות כללית, מרכז רפואי "הדסה הר הצופים", ירושלים  
בחסות חברת אלטמן  

כיבוד קל וסיור בתערוכה  11:00 – 10:30

מושב מס' 3: אופקים חדשים במיילדות   12:40 – 11:00
יו"ר: פרופ' מיכאל קופרמינץ, ד"ר יואב ינון, ד"ר אלון שרים  

Pathophysiology of Preeclampsia  11:30 – 11:00
S. Ananth Karumanchi, M.D., Professor of Medicine  
 Beth Israel Deaconess Medical Center  
Harvard Medical School  


