
הכנס השנתי ה-20
של

החברה לרפואת 
נשים בקהילה

יום רביעי 25.10.17
מלון כפר המכביה

רמת גן

It’s    time

החברה המארגנת: א.מ. כנסים, 03-6081520/1  מירי/טלי

תודתנו לחברות נותנות החסות: 
אסטלטס, סנופי, פייזר

באייר ישראל, אבוט, טקופארם, נובונורדיסק, MSD, דקסל 
פארמה, טבע, טעם טבע אלטמן, לפידות, מדיצי, רפא.

במהלך הכנס יתקיימו בחירות לועד החברה. 
זכאים לבחור רק מי ששלמו דמי חבר לחברה 

בשנים 2016-2017. תקנון הגשת מועמדות וטפסים להגשת 
המועמדות מצויים באתר האיגוד למיילדות וגינקולוגיה. 

יו”ר ועדת הבחירות- דר’ שלמה בטינו.
הקלפיות תהיינה פתוחות להצבעה בין השעות 10:30-12:30

חוגגים 20 שנות פעילות



הועדה המארגנת: 
דר'. ר. אמסטר, דר' א. אמודאי, פרופ' ש. לוריא, 

דר' נ. פורת, דר' מ. רויבורט, דר' א. שכטר, 
דר' י. שמעוני

שלום רב,

בשם הוועדה המארגנת אני מתכבדת 
להזמין אותך 

לכנס השנתי ה-20 
של החברה לרפואת נשים בקהילה 

שיתקיים ביום רביעי 25.10.17 
במלון כפר המכביה ברמת גן.

בברכה,
דר' נגה פורת

יו"ר ועד החברה 

התכנסות, רישום ופתיחת תערוכת החברות נותנות החסות   08:30-09:00

09:00-10:40   מושב 1 :    
יו"ר-  דר' רחל בכר, דר' איציק פיינשטיין    

רפואת הנשים בקהילה- החזון והתגשמותו  09:00-09:30
                       פרופ' שמואל לוריא, דר' נגה פורת

העתיד של בדיקת הסקר למניעת סרטן צוואר הרחם בישראל  09:30-09:50
דר' אדוארדו שכטר, מנהל מ.ב.א השלום, מכבי שירותי בריאות  

חידושים באורוגינקולוגיה  09:50-10:20
פרופ' מנחם נוימן, יח' אורוגינקולוגיה, מרכז רפואי לגליל המערבי   

בחסות חברת אסטלס   

10:20-10:40    ברכות 
                       דר' נגה פורת -  יו"ר החברה לרפואת נשים בקהילה

                       נוהל הבחירות: דר' שלמה בטינו, יו"ר ועדת הבחירות

בראנץ' סיור בתערוכה  10:40-11:30

מושב 2    מה חדש על המדף?  11:30-12:30
יו"ר- דר' עינת מקלר-שירן, דר' אמנון הדר   

באזז חדש לגיל המעבר  11:30-12:00
דר' משה זלוצובר, המכון האנדוקריני ומח' נשים הקריה הרפואית,    

רמב"ם חיפה   
בחסות חברת פייזר  

מניעה של VTE סביב הריון ולידה   12:00-12:30
דר' רינת גבאי בן-זיו, מנהלת היחידה לרפואת האם והעובר    

המרכז הרפואי הלל יפה, חדרה      
בחסות חב' סנופי     

מושב 3    חוק ההסדרים והשפעתו על רפואת הנשים בקהילה   12:30-13:20
                       הצגת הנושא ודיון פתוח עם הקהל

מנחים: דר' רובי אמסטר, מנהל מ.ב.א רמת אביב ורכז רפואת נשים,    
מחוז ת"א-יפו, שירותי בריאות כללית         

דר' יעקב סגל, מנהל מ.ב.א. רעננה וראש תחום רפואת נשים    
מכבי שירותי בריאות  

הכרזה על תוצאות הבחירות דר' שלמה בטינו  13:20

ברכת הדרך  13:30

תכנית הכנס


