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תוכנית הכינוס
התכנסות, רישום, כיבוד קל וסיור בתערוכה  09:00 – 08:00

מושב א': הצגת עבודות מתמחים  09:30 – 09:00

יו"ר: ד"ר מיכל קובו, ד"ר מאור ממן  

1.Walking To a Better Future?  Post-Operative Ambulation after  
Cesarean  Delivery and the Correlation to Complications
Offra Engel, Meir Medical Center
2. The  Effect of  Advanced  Maternal  Age on Embryo Morphokinetics
Miriam Warshaviak, Lis - Ichilov Medical Center 
3.Impact  of  Targeted  Scanning  Protocols on Prenatal Outcomes in Pregnancies at Risk of Placenta 
Accrete Spectrum or Vasa Previa
Anna Tsviban, Assaf  Harofeh Medical Center, Zerifin

דברי פתיחה וברכות  10:00 - 09:30
פרופ' רוני מימון, יו''ר סניף תל-אביב והמרכז  

פרופ' יעקב בר, ראש החוג למיילדות וגינקולוגיה הפקולטה לרפואה ע''ש סאקלר  
פרופ' מרק גלזרמן, בשם הוועדה המארגנת   

Prof. Frank Louwen, בשם המשלחת מגרמניה  

-------- ההרצאות תוגשנה בשפה האנגלית ----------  
 

מושב ב': אתגרים באבחון מילדותי   11:20 – 10:00

יו"ר: פרופ' שמחה יגל, ד"ר יפעת וינר  

SFlit - PlGF - Ratio for the Diagnosis and Management of Preeclampsia 
Dr. Stefan Verlohren, Charité University of  Berlin, Germany
Abnormal Cervical Ultrasound Findings 
Prof. Karl Oliver Kagan, University of Tuebingen, Germany

כיבוד קל, סיור בתערוכה  11:50 – 11:20

מושב ג': העתיד שהינו   12:50 – 11:50

יו"ר: פרופ' ענבר בן-שחר, ד"ר עדי רכס   

Can we Cure Prenatally Detected Genetic Diseases?                       
ד"ר ריקי סוקניק, מרכז רפואי "מאיר", כפר-סבא  
Uterus Transplantation for Women with Absolute Uterine Factor Infertility 
Prof. Sara Brucker, University of  Tuebinge, Germany

מושב ד': האתגר בתאי השומן   14:00 – 12:50

יו"ר: פרופ' משה בן-עמי, פרופ' איל סיון   

Insight into the Development of Obesity and the Impact on Pregnancy: 
Functional Alterations of Adipose-Derived Mesenchymal stem Cells 
Prof. Dr. F. Louwen, University of  Frankfurt, Germany
Obesity, Bariatric Surgery and Pregnancy Outcome  
פרופ' אייל שיינר, מרכז רפואי סורוקה, באר-שבע

הכרזת המתמחה הזוכה בפרס  14:00
ד"ר מיכל קובו  

ארוחת צהריים    14:00

10:40 – 10:00

12:10 – 11:50

11:20 – 10:40

12:50 – 12:10

13:30 – 12:50

מוזמנים לכינוס ייחודי זה 
כל חברי האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה 

14:00 – 13:30



המלצות משרד הבריאות לנטילת חומצה פולית:

"כל אישה, בכל יום -
במהלך כל גיל הפוריות"

מתוך חוזר ראש שירותי בריאות הציבור, פברואר 2013

מזכירות הכינוס:
אלישבע אבן-חן

אשת-ארגון שירותי תיירות
טל. 03-7771390, פקס: 073-3271380

elisheva.evenchen@3010.co.il :דוא"ל

תודתנו נתונה לחברות נותנות החסות


