
 
 

 

 האגודה הישראלית לגיל המעברהמשותף של ס וניכה
 והעמותה הישראלית לאוסטאופורוזיס ומחלות עצם

 6102עדכון  - ועד אוסטאופורוזיסמגלי חום 

 ו"תשע איירב ב"י, 0202במאי  02, יום שישי
 השומר-תל, ש שיבא"מרכז רפואי ע, בית סוראסקי

 

 וסיור בתערוכה כיבוד קל, רישום, התכנסות  09:00 – 03:80
 

 :Iמושב  54:01 – 09:00
 ר יוסי מאי"ד, ברי קפלן' פרופ: ר"יו

 

 ?מה הקשר –טיפול הורמונלי וקרישיות  09:80 – 09:00
 מכבי שירותי בריאות, ר עמוס בר"ד

 

 טיפולים לא הורמונליים בתסמיני גיל המעבר 10:00 – 09:80
  ירושלים, "כרם-עיןהדסה "מרכז רפואי , זינסקי'אמנון בז' פרופ

 

10:00 – 10:80 WHI- Back to track  
 "מור לאישה", ר גדעון קופרניק"ד

 

 דיון בהשתתפות המרצים 10:54 – 10:80
 

 וסיור בתערוכה' בראנץ  11:10 – 10:54
 

 :IIמושב  00:81 – 10:11
 שלום-צופיה איש' פרופ, אורי ליברמן' פרופ :ר"יו

 

 ומעקב באוסטאופורוזיסכלים לאבחון  11:50 – 11:10
 חיפה, "אלישע"מרכז רפואי , שלום-צופיה איש' פרופ

 

 ?לתת או לא לתת  Dסידן וויטמין  11:00 – 11:50
 ירושלים, "הצופים-הר הדסה"מרכז רפואי  ,יוסי פולדש' פרופ

 

 שבר אוסטאופורוטי כצומת טיפולי 11:10 – 11:00
 "כללית"קופת חולים  ,ר רקפת בכרך"ד

 

 תרופות עתידיות לטיפול באוסטאופורוזיס 11:50 – 11:10
 אביב-אוניברסיטת תל, ש סאקלר"הספר לרפואה ע-בית ,אורי ליברמן' פרופ

 

 דיון בהשתתפות המרצים 18:00 – 11:50
 

 6102לנובמבר  62-יתקיים ב הבא של האגודה לגיל המעברס וניכה
 

        :עילא –המנהל ועד חברי ה                               :המורחב חברי הועד                       ועד האגודה הישראלית
             :לגיל המעבר

 ר            "יו –אורי ליברמן ' פרופ              ר יוסי מאי"ד ר"יו – ברי קפלן 'פרופ
 ר"סגנית יו –שלום -צופיה איש' פרופ      ר מרב פרייברג"ד ר"יוסגן  –ר גדעון קופרניק "ד
 ל'יעקב מנצ' פרופ  ר לאה אהרוני"ד ר יואב פלד"ד מזכיר – ר מיכאל הירש"ד
  משה סלעי' פרופ אדר-סיגל אילת 'רד ר אדם גבע"ד גזבר –ר יאיר פרנקל "ד
 יוסף פולדש' פרופ  ר רקפת בכרך"ד ר איתן פאר"ד ר רוית נחום"ד

 ר ליאוניד צייטלין"ד  לת דונסקיאי 'דר ר נועה חובב"ד זינסקי 'אמנון בז' פרופ
 נעמה קונסטנטיני' פרופ  ר איריס ורד"ד ר צבי זהבי"ד ר עמוס בר "ד
 ברי קפלן' פרופ  ר שרי טל"ד ר רונית אלמוג"ד 
  קוכמן-חיימוברונית ' פרופ 

             ר יהודה יגר"ד         

http://www.meyshafir.com/2010/02/25/%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%A7%D7%A4%D7%9C%D7%9F-%D7%9E%D7%99-%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%A8-%E2%80%93-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9C-%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90/

