
 כינוס האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה
 סניף ירושלים

 

 ז"א באלול תשע"כ,  1122בספטמבר  21, שלישי יום
 ירושלים, "קראון פלאזה"מלון 

 

 מדעיתתוכנית  

 כיבוד קל וסיור בתערוכה, רישום, התכנסות 00:00 – 00:00
 

 תמונת מצב ופריצות דרך –פוריות הגבר : 'מושב א 00:00 – 00:00
 גל ר מיכאל "ד, אלכס סימון' פרופ: ר"יו   

 

 הירידה באיכות בזרע בעולם ובארץ –הולך ופוחת הדור  00:00 – 00:00
 ירושלים, "הצופים-הדסה הר"מרכז רפואי , רונית קוכמן' פרופ   

 

לאחר אישור חוק , המצב הנוכחי והעתיד הצפוי –בנקי הזרע בישראל  00:50 – 00:00
 בנקי הזרע   
 (אסף הרופא), ש יצחק שמיר"מרכז רפואי ע ,עידו בן עמי' פרופ   

 

 IVFלמיון תאי זרע פונקציונאליים בטיפולי  MACSטכנולוגית  00:00 – 00:50
 ירושלים, "שערי צדק"המרכז הרפואי  ,אושרת שונברגרר "ד   

 

 ? למי ואיך  –הקפאת רקמת אשך לצורך שימור פוריות  00:00 – 00:00
 ירושלים, "הדסה עין כרם"מרכז רפואי  ,ר דורון כבירי"ד   

 

 ובחירות לועד הסניף סיור בתערוכה, כיבוד קל 00:00 – 00:00
 

 !מקרים ותגובות: 'ב מושב 00:00 – 00:00

 US -מיילדות ו, הצגת מקרים נבחרים בגינקולוגיה   
 ארנון סמואלוב' פרופ, שמחה יגל' פרופ :ר"יו                        

 

 דקות 21כ "סה  - הערות מומחה ושאלת קהל , י מתמחה"הצגת מקרה ע  
 

 חולים-רשלוחת ביקו, צדק-המרכז הרפואי שערי   

 לידת עכוז 
 ר פיליפ שווד"ד: מדיין  ר עידית בוחבוט"ד: מציגה

 

 Suspected anaphylactoid reaction of pregnancy  

 תמר שלםר "ד: מדיין  דוניא גאנםר "ד: מציגה
 

 ירושלים , "כרם-הדסה עין"המרכז הרפואי    

 A big tale about a pig-tail 
 ר שי פורת"ד: מדיין  רועי זיגרוןר "ד: מציג

 

 Pregnancy implantation in proximity to cesarean scar 
 ר נילי ינאי"ד: נתמדיי  שירה שטרן ר"ד: מציגה

 

 בית וגןשלוחת , צדק-המרכז הרפואי שערי   

  PRESS syndrome 
 סורינה גריסרו' פרופ: מדיינת  אלה קיטרוסר ר"ד: מציגה

 שחלה רטרופריטונאלית 
 ר שונית ארמון"ד: מדיינת  משה ברג ר"ד: מציג

 



 ירושלים , "הדסה הר הצופים"המרכז הרפואי    

 Persistent hypercalcemia due to atypical 

hyperparathyroidism  
 חגי אמסלם ר"ד: מדיין מיכל נובוסלסקיר "ד: מציגה

 

 סוגיות אתיות; מי זכאית לקבל טיפולי פריון 
 יובל בדולח ר"ד: מדיין   אבר'ר סירין ג"ד: מציגה

 
 :הרצאת אורח 00:05 – 00:00

 

דילמות רפואיות חדשות ; אתיקה-דיוני הועדה העליונה לביוהצצה אל    
 לאור ההלכה   
אילן -ראש התכנית למדע והלכה באוניברסיטת בר, יגאל שפרן' הרב פרופ   
 .וחבר המועצה הלאומית לביואתיקה   

 
 

 םייארוחת צהר   00:05

 


