
 
 
 

 דרוםסניף  - למיילדות וגינקולוגיהכינוס האיגוד הישראלי 
 

 ז"בניסן תשע' ד, 7132במרץ   13, יום שישי
 אביב-תל, "דן פנורמה"מלון 

 

 תוכנית הכינוס 
 

 כיבוד קל וסיור בתערוכה , רישום, התכנסות 10:11 - 10:11

 ?מה בתוכנית 10:11 - 10:51
, "סורוקה"המרכז הרפואי האוניברסיטאי ', מנהל מחלקת נשים ויולדות ב, אייל שיינר' פרופ
 שבע-באר

 
 השמנה המגפה החדשה : 'מושב א 31:11 - 10:11

 ר דורון דוקלר"ד, אייל ענתבי' פרופ: ר"יו   
 

 על השמנה ופוריות 10:71 - 10:11
 אשקלון, "ברזילי"המרכז הרפואי , מנהל היחידה לפוריות והפרייה חוץ גופית, פרופ׳ שבח פרידלר   
 

 השמנה והפלות חוזרות 10:01 - 10:71
, "סורוקה"המרכז הרפואי האוניברסיטאי , החטיבה למיילדות וגינקולוגיה, נעמה שטיינרר "ד

 שבע-באר
 

 בריאטריה וסוגיות בהיריון, השמנה  31:11 - 10:01
, "סורוקה"המרכז הרפואי האוניברסיטאי ', מנהל מחלקת נשים ויולדות ב, אייל שיינר' פרופ
 שבע-באר

 
 סיבוכי הריון: 'מושב ב 33:31 - 31:11

  ר אמנון הדר"ד, ר אסנת ולפיש"ד: ר"יו   
 

 ?תרופת הפלא: קלקסן וסיבוכי היריון   
 

 , "סורוקה" המרכז הרפואי האוניברסיטאי ', מנהל מחלקת יולדות ג, פרופ׳ אשר בשירי - כן 31:71 - 31:11
 שבע-באר   
 

 אשקלון, "ברזילי"המרכז הרפואי , מנהל יחידת הריון בסיכון, ר סימון שנהב"ד - לא 31:01 - 31:71
 

 דיון ושאלות  31:55 - 31:01
 

 כיבוד קל וסיור בתערוכה  33:75 - 31:55
 

 פריון ואונקולוגיה : 'מושב ג 37:15 - 33:75
 ר בעז שיזף"ד, ר סמיון מלצר"ד: ר"יו  

 
  ?האם טיפולי פריון קשורים לסיבוכים אונקולוגיים למטופלות 33:05 - 33:75

 האוניברסיטאי הרפואי  המרכז, מנהל היחידה לפוריות והפרייה חוץ גופית, ד״ר אלי לויטס   
 שבע-באר, "סורוקה"   
 

 בלוטת הזקיף בגינקולוגיה אונקולוגית 37:15 - 33:05
המרכז ,מנהל היחידה לאנדוסקופיה גינקולוגית ואחראי המחלקה לגינקולוגיה, עופר גמר' פרופ   
 אשקלון, "יברזיל"הרפואי    
 

 מחלוקת בגינקולוגיה: 'מושב ד 31:11 - 37:15
 ר אלעד לרון"ד, דוד יוחאיר "ד: ר"יו  

 
  בעד ונגד: התקן תוך רחמי בנערות   
    

 האוניברסיטאי הרפואי  המרכז, מחלקת נשים א׳, רופא בכיר, ד״ר עדי ויינטראוב -בעד  37:75 - 37:15
 שבע-באר, "סורוקה"   
 

, "סורוקה"האוניברסיטאי הרפואי  המרכז, מחלקת נשים ב׳, רופא בכיר, ר אריק אוחנה"ד –נגד  37:05 - 37:75
 שבע-באר   
 

 דיון ושאלות 31:11 - 37:05
 

 ארוחת צהריים   31:11
 


