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 קולוגיהנלדות וגייבנושא טרומבופיליה במי II – ס הוניהכ

 שבת–חמישי ימים 
  5132בינואר  5 – 5132 בדצמבר 13

 ירושלים, "ענבל"מלון 

 
 
 

 5132בדצמבר  13, יום חמישי

 
  כיבוד קלו רישום, התכנסות 32:11 – 32:11

 :3' מושב מס 

 :הרצאת פתיחה 30:11 – 32:11

"Thrombophilia in Obstetrics and Gynecology - Scope of the 

Problem" 

 חיפה, "ם"רמב"מרכז רפואי  , ברנרבנימין ' פרופ

 פיענוח קליני של בדיקות מעבדה –טרומבופיליה גנטית ונרכשת  30:11 – 30:11
  חיפה, "ם"רמב"מרכז רפואי  ,פוליטנסקי-ר ענת קרן"ד
 

30:11 – 30:11 DEBATE: 
 

APLA   האם לטפל בהריון ובמה –מעבדתי? 

  2שבוע  G1P0, כ"רדבריאה ב, 12בת 
 על רקע הפלות חוזרות   APLAאחות עם תסמונת  –במשפחה 
 חיובי LAC: מעבדה

 ?במה? האם לטפל
  :בעד
 ש סוראסקי"אביב ע-מרכז רפואי תל, ח ליס ליולדות"בי, אריאל מני 'פרופ
  :נגד
 ש סוראסקי"אביב ע-מרכז רפואי תל, ח ליס ליולדות"בי, מסלוביץשרון ד״ר 

 

30:11 – 30:11 
 

DEBATE: 
 

 טרומבופילקסיס לאחר לידה בנשים בסיכון נמוך
לידת שולפן ריק . השראת לידה לאור גיל הריון. G1P1, כ"בריאה בדר, 10בת 

, יממה לאחר לידה מתקשה בניוד. תפירה ממושכת, בשל שלב שני ממושך
 0.8המוגלובין 
  ?במה? האם לטפל

  :בעד
 תקוה-פתח, קמפוס בילינסון, רביןמרכז רפואי , זיו-ר רינת גבאי בן"ד

  :נגד
 סבא-כפר, "מאיר"מרכז רפואי , שנטל-ר טל בירון"ד

 

 

 הכינוס תוכנית
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 5132בינואר  3, יום שישי

 ורישום התכנסות 18:11 – 10:11

 :5' מושב מס 

18:11– 18:11 

 

 

 

 :הרצאת פתיחה

"Prediction and Prevention of Pre-Eclampsia– Can we do it?" 
 חיפה, ם"מרכז רפואי רמב, דו שולטעי. ק.מ' פרופ

 

18:11 – 31:32 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBATE: 
 

 בירור טרומבופיליה גנטית לאחר רעלת הריון
 יעוץ טרום הריון  G3P2, כ"בריאה בדר, 10בת 
G1 –  גרם 5211, 10זירוז לאחר רעלת הריון שבוע. 
G2 –  גרם 5211, 10זירוז רעלת הריון שבוע 

 ?במה? ם לטפלהא? מה לברר –הריון הבא 
  :בעד
 ש סוראסקי"אביב ע-מרכז רפואי תל, ח ליס ליולדות"בי ,יריב יוגב' פרופ
  :נגד

 ש סוראסקי"אביב ע-מרכז רפואי תל, ח ליס ליולדות"בי, מיכאל קופרמינץ' פרופ
 

 1' מושב מס 

 :הרצאת פתיחה 31:42 – 31:32

Placental Mediated Pregnancy Complications"" 
 חולון, "וולפסון"מרכז רפואי , קובי בר' פרופ

  

31:42 – 33:32 DEBATE: 
 

 ?בירור טרומבופיליה בהפלות חוזרות

 יעוץ טרום הריון   G2P0, כ"בריאה בדר, 50בת 

G1,2 –  8, 2הפלות טבעיות שבוע 
 ?במה? האם לטפל? מה לברר

  :בעד
 שבע-באר, "סורוקה"מרכז רפואי אוניברסיטאי  ,אשר בשירי' פרופ
  :נגד

 השומר-תל, ש שיבא"מרכז רפואי ע, טובי-שלי מזעקי ' פרופ
 

33:32 – 33:42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33:42 – 35:32 

DEBATE: 
 

 APDהריון לאחר 
 שלילי  APLAבירור . יעוץ טרום הריון G5P4, כ"בריאה בדר, 10בת 
G1 – APD  ( 0%)גרם  811, לאחר הריון תקין 58שבוע 
G2 – (ללא טיפול)גרם  5801, ת במועדלידה וגינלי 
G3 – APD  (30%)גרם  021, לאחר הריון תקין 52שבוע 
G4 –  גרם 1311לידה וגינלית במועד ,LMWH  

 ?במה? האם לטפל? לברר טרומבופיליה גנטית –הריון הבא 
 : בעד
 שבע-באר, "סורוקה"מרכז רפואי אוניברסיטאי  ,אשר בשירי' פרופ
  :נגד

 השומר-תל, ש שיבא"מרכז רפואי ע, וביט-שלי מזעקי' פרופ
 

 כיבוד קל 
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 :4' מושב מס 

 קווים מנחים לטיפול –קולוגיה נטרומבופילקסיס בגי
 

 אמצעי מניעה וטרומבופיליה 35:42 – 35:32
 השומר-תל, ש שיבא"מרכז רפואי ע, ר אהרון לובצקי"ד
 

35:42 – 31:32 HRT וטרומבופיליה 
 אותמכבי שרותי ברי, ר עמוס בר"ד
 

31:32– 31:42 
 

- סיבוכים אמהיים ארוכי טווח לאחר הריונות עם
 lnttlenl mtacneta tam lctnecalp 

 שבע-באר, "סורוקה"מרכז רפואי אוניברסיטאי  ,פרופ׳ אייל שיינר
 

31:42 – 34:42 
 

 פרטים בהמשך –הרצאת העשרה 
 

 ארוחת צהרים 32:42 – 34:42

  

 

  

  

 


