
הכינוס השנתי של 
החברה הישראלית 

לגינקולוגיה של 
ילדות ומתבגרות

יום רביעי, 15 בנובמבר 2017 
כ"ו בחשון תשע"ח

מלון "קראון פלאזה סיטי סנטר", תל אביב

המלצות משרד הבריאות לנטילת חומצה פולית:

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

מתוך חוזר ראש שירותי בריאות הציבור, פברואר 2013

תודתנו נתונה לחברות נותנות החסות



ועד החברה
ד”ר דבורה באומן - יו”ר החברה

ד"ר מתן אלעמי-סוזין - מזכיר
ד”ר אחינעם לב-שגיא - גזברית ואחראית אתר האינטרנט

ד”ר כרמית אבנון זיו
ד"ר שלי בן הרוש נגארי

ד"ר נועה גרובר
ד"ר נעמה סרבניק

ד"ר רות גייטס

הכינוס השנתי של החברה 
הישראלית לגינקולוגיה 

של ילדות ומתבגרות

יום רביעי, 15 בנובמבר 2017 
כ"ו בחשון תשע"ח

מלון "קראון פלאזה סיטי סנטר", תל אביב

תוכנית הכינוס
התכנסות, סיור בתערוכה וכיבוד קל   09:00 - 08:30

ברכות ודברי פתיחה   09:20 - 09:00
פרופ' איתן לוננפלד, יו"ר האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה  

ד"ר דבורה באומן, יו"ר החברה הישראלית לגינקולוגיה של ילדות ומתבגרות  

מושב ראשון: השמנה בצעירים - לא טוב ולא נדיר   
יו"ר: פרופ' יורם בייט, ד"ר נוגה כרם   

השמנה בילדים ומתבגרים, אפידמיולוגיה ותחלואה  09:40 - 09:20
פרופ' א. פנחס-חמיאל, מנהלת היחידה לאנדוקרינולוגיה וסוכרת נעורים,    

בית חולים לילדים ע"ש אדמונד ולילי ספרא, תל-השומר    

יעילותן של תוכניות הרזיה בילדים ומתבגרים    10:00 - 09:40
ס. כהן צבר, דיאטנית קלינית, מרכז לרפואת מתבגרים , המרכז הרפואי   

שערי צדק   

כירורגיה בריאטרית בילדות\ים ומתבגרות\ים   10:20 - 10:00
ד"ר נ. בגלייבטר, מנהל היחידה לכירורגיה זעיר פולשנית בריאטרית    

ומטבולית, הדסה הר הצופים, ירושלים  

עודף משקל  ומיניות  10:40 – 10:20
ד"ר א. פעמוני, רופאת נשים וסקסולוגית, שרותי בריאות כללית - דרום  

כיבוד קל וסיור בתערוכה   11:00 – 10:40

מושב שני: אנדומטריזוס וכשל שחלתי – הפרעות קשות עם אור    
בקצה המנהרה   

יו"ר: פרופ' איתן לוננפלד, דר' רותי גייסט   

אנדומטריוזיס במתבגרות  11:20 - 11:00
ד"ר ד. באומן, מח' נשים , מרכז רפואי הדסה עין כרם, ירושלים   

כשל שחלתי ראשוני, אתיולוגיה ובירור   11:40 - 11:20
ד"ר נ. גרובר, היח' לאנדוקרינולוגיה וסוכרת בילדים,   

בית חולים לילדים ע״ש ספרא, תל השומר    

כשל שחלתי ראשוני: הגנטיקה של השעון הביולוגי הנשי   12:00 - 11:40
ד"ר ע. רכס, המכון הגנטי והמכון לפריון, ביה"ח "ליס" ליולדות  ונשים,   

מרכז רפואי תל אביב  ע"ש סוראסקי  

השלכות וטיפול בכשל שחלתי ראשוני, כולל השרית התבגרות   12:20 - 12:00
ד"ר נ. סרבניק, נשים ויולדות המרכז הרפואי שערי צדק  

הרצאת העשרה:    13:00 - 12:20
מנחה: ד"ר א. רום  

הפרעות בתפקוד המיני בקרב מתבגרים  
ד"ר עידן מיליצ'ר, , המכון הגנטי והמכון לפריון, ביה"ח "ליס" ליולדות ונשים,     

מרכז רפואי תל אביב  ע"ש  סוראסקי  

סיכום ודיון   13:20 - 13:00

ארוחת צהריים  13:20


