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הזמנה



חברי ועד הסניף:
ד"ר דן ולסקי, יו"ר ברוטציה
ד"ר חן סלע, יו"ר ברוטציה

ד"ר דבורה באומן
ד"ר חזי הורן

ד"ר חטיב פאיז

מתכבדים להזמינך 
לכינוס של האיגוד הישראלי

למיילדות וגינקולוגיה
סניף ירושלים

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

מושב א': זיהומים– מניעה, אבחון וטיפול  10:30 – 09:00

יו"ר: פרופ' חיים יפה, ד"ר דבורה באומן  

ד"ר רפאל זילברמן 2018-1938 דברים לזכרו  09:10 – 09:00
   

GAS unless proven otherwise                                                    09:25 – 09:10
הצגת מקרים: ד"ר אבי נחום, המרכז הרפואי "הדסה הר-הצופים", ירושלים  

דיון: ד"ר לורין לויט, המרכז הרפואי "הדסה הר-הצופים", ירושלים  

.GROUP A STREP - רקע היסטורי   09:30 – 09:25
ד"ר חזי הורן, קופ"ח מאוחדת  

מיקרוביום במיילדות   10:00 – 09:30
ד"ר מיכל יונגסטר, המרכז הרפואי "אסף הרופא", צריפין  

עדכונים במחלות המועברות במגע מיני   10:30 – 10:00
ד"ר קרן אולשטיין-פופס, המחלקה למיקרוביולוגיה ומחלות זיהומיות,   

מרכז רפואי "הדסה עין כרם", ירושלים  

כיבוד קל וסיור בתערוכה  11:00 – 10:30

מושב ב': טרומבואמבוליזם במיילדות ובגינקולוגיה  12:30 - 11:00

יו"ר: ד"ר חגי אמסלם, פרופ' אורי אלחלל    
מנחה: ד"ר חן סלע, המרכז הרפואי "שערי-צדק", ירושלים  

הקדמה- ד"ר חגי אמסלם  11:10 - 11:00

גלולות וקרישיות יתר   11:35 – 11:10
פרופ' שושנה רבל וילק, יחידת גושה והמטולוגיה ילדים, המרכז הרפואי "שערי-צדק", ירושלים   

מניעת ארועים טרומבואמבוליים במהלך הריון ובמשכב לידה  12:05 – 11:35
ד"ר רינת גבאי, מנהלת יחידת רפואת האם והעובר, המרכז הרפואי "הלל יפה", חדרה  

מניעת אירועים טרומבואמבוליים בניתוחים גינקולוגיים   12:30 – 12:05
ד"ר רויטל ארבל, המרכז הרפואי "שערי-צדק", ירושלים  

                          
הרצאת אורח: "אבא עכשיו אני יודע" לגדול בצילו של אב נוכח נפקד  13:15 – 12:30

אלון ולד, ראש תחום אירועים ושיווק - גבעת התחמושת  

ארוחת צהריים  13:15



It’s    time
מזכירות הכינוס:
אלישבע אבן-חן

אשת-ארגון שירותי תיירות
טל. 03-7771390, פקס: 073-3271380
elisheva.evenchen@3010.co.il :דוא"ל


