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

ברכות ועדכון, בחירות הוועד  09:10 – 09:00
פרופ' רוני מימון, יו"ר סניף תל-אביב והמרכז, האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה  

נוהל בחירות והצגת המועמדים  
פרופ' ארנון ויז'ניצר, יו"ר וועדת בחירות  

מושב א': מנופאוזה  10:30 - 09:10

יו"ר: פרופ' אלון בן אריה, ד"ר צבי קליין  

חידושים בטיפולים במנופאוזה    09:30 – 09:10
פרופ' יואב פלד, מרכז רפואי "רבין", קמפוס בילינסון, פתח תקווה  

תום תקופת הפריון ובריאות לב האישה – הגיל ומה שמעבר לו  09:50 – 09:30
ד"ר אביטל )טלי( פורטר, מנהלת יחידת אשפוז קרדיולוגיה ומרפאת לב האישה, מרכז רפואי רבין, בלינסון  

שימוש בלייזר נרתיקי לטיפול באטרופיה נרתיקית ובהפרעה בשליטה על מתן שתן   10:20 – 09:50
מנחה: פרופ' דוד גורדון, בי"ח "ליס", מרכז רפואי תל-אביב ע"ש סוראסקי  

בעד: ד"ר רונן גולד, בי"ח "ליס", מרכז רפואי תל-אביב ע"ש סוראסקי  
נגד: ד"ר שמעון גינת, מרכז רפואי "וולפסון", חולון  

שאלות ודיון   10:30 – 10:20

HPV מושב ב': החיסון כנגד  11:00 - 10:30

יו"ר: ד"ר אפרים סיגלר, ד"ר מריו ביינר  

  HPV העוול התקשורתי שנעשה לחיסון כנגד  10:50 – 10:30
פרופ' יעקב בורנשטיין, מנהל אגף נשים ויולדות, המרכז הרפואי לגליל, נהריה  

שאלות ודיון  11:00 – 10:50
כיבוד קל, סיור בתערוכה   11:30 – 11:00

מושב ג': הצגות מתמחים  12:10 - 11:30

יו"ר: ד"ר מיכל קובו, ד"ר צבי ואקנין   

 Quantitative Assessment of Physical Activity in Pregnant Women with Sonographic Short  11:40 – 11:30
                     Cervix and the Risk for Preterm Birth  

ד"ר רוני צמת, מרכז רפואי ע"ש שיבא, תל-השומר  

 Single vs. Repeat doses of misoprostol for the treatment of early + pregnancy loss – a  11:50 – 11:40
                                                             randomized clinical trial  

ד"ר יוסי מזרחי, מרכז רפואי "וולפסון", חולון  

 Large head circumference is more associated with longer second stage of labor than high  12:00 – 11:50
                                                                 birth weight  

ד"ר לינא סלמאן, מרכז רפואי רבין, קמפוס בילינסון, פתח-תקוה  

מושב ד': החיים התוך רחמיים  13:25 - 12:00

יו"ר: פרופ' שלמה ליפיץ, פרופ' יוסף פרדו     

  Diagnosis and management of CMV   12:30 – 12:00
Prof. Dr. Karl Oliver Kagan  

             University of Tuebingen / Germany                
  Department of obstetrics and gynecology  

ההרצאה תתקיים באנגלית  
חשיבות 1000 הימים הראשונים לבריאות האדם    13:10 – 12:30

ד"ר דניאל לובין, מנהל מחלקת טיפול נמרץ פגים, מרכז רפואי "מעייני הישועה",בני-ברק  

הכרזה על תוצאות הבחירות – ועדת הבחירות  13:25 – 13:10
ארוחת צהרים  13:25



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


