
 

  כינוס האגודה הישראלית לגיל המעבר
 בשיתוף האגודה לכירורגיית שד

 , י' בשבט תשע"ח2018בינואר  26יום שישי, 
 גן-מלון "לאונרדו סיטי טאואר", רמת

 

 כיבוד קל וסיור בתערוכהרישום, התכנסות,    08:45 – 08:00
 

 הגינקולוג,  שלמנקודת מבטם  –השפעת הורמונים על השד חלק א':   11:15 – 08:45
 הכירורג והאונקולוג

 אמנון בז'זינסקיפרופ' ד"ר יוסף מאי, יו"ר: 
 

 ברכות ודברי פתיחה  09:00 – 08:45
  יו"ר האגודה הישראלית לגיל המעברפרופ' ברי קפלן, 

 

 הקשר ההורמונלי לסרטן השד   09:30 – 09:00
 מרכז רפואי "רמב"ם", חיפה ,ד"ר איתן פאר

 

 נתוני מכבי שרותי בריאות –רנה בפרימנפאוזה וסרטן שד מי  10:00 – 09:30
 מכבי שרותי בריאות, ד"ר נאוה זיגלמן דניאלי

 

 מנקודת מבטו של הכירורג –הורמונים ושד   10:30 – 10:00
 אביב, חוקר במכון גרטנר,-כירורוג בכיר"אסותא", תל, פפאמשה פרופ'    

 ית תל אביב, משרד הבריאות, אוניבסטאפידמיולוגיהמחלקה ל
 

 התמודדות עם רופאים יועצים –טפולים הורמונלים בגיל המעבר   11:00 – 10:30
 מכבי שרותי בריאות, ,כללית שרותי בריאות, מאי ףד"ר יוס

 חבר בועד האגודה לגיל המעבר
 

 שאלות למרצים 11:15 – 11:00
 

 סיור בתערוכהו בראנץ' 12:00 – 11:15
 

 הדמיית השדטפולים הורמונלים בשורדות סרטן שד וחידושים בחלק ב':   13:00 – 12:00
 ד"ר נועה חובב, פרייברג מרבד"ר  יו"ר:

 

 ( סרטן שדSURVIVORSטפולים הורמונליים בנשים שורדות )  12:30 – 12:00
 מרכז רפואי "שערי צדק", ירושלים, ד"ר אבי בן שטרית   

 

 הורמונלי החלופי המלצות לדימות השד, והקשר לטפול שיטות חדישות ו  13:00 – 12:30
 תקווה-", פתחרבין"מרכז רפואי , ד"ר אהובה גרופשטיין

 

 תודה על השתתפותכם ודרך צלחה – סיום הכינוס   13:00
 

 

 ש"ח  20הכינוס ללא עלות. חניה בחניון המלון בעלות של 
 

 חברי ועד החברה לכירורגיית שד  חברי הועד המורחב:  אלית לגיל המעבר:ישרועד האגודה ה
 יו"ר  –פרופ' דני הרשקו    ד"ר יוסי מאי    יו"ר – ברי קפלן 'פרופ

 מזכיר -פרופ' משה שבתאי   ד"ר מרב פרייברג   ו"ריסגן  –ד"ר גדעון קופרניק 
 פרופ' שלמה שניבאום   יואב פלד פרופ'   מזכיר – ד"ר מיכאל הירש
 פרופ' חיים גוטמן   ד"ר אדם גבע    גזבר –ד"ר יאיר פרנקל 

  ד"ר און סיבירסקי   ד"ר איתן פאר     ד"ר רוית נחום
  ד"ר תניר אלוויס   ד"ר נועה חובב    זינסקי 'פרופ' אמנון בז
 ניר-פקר ד"ר סמדר   ד"ר צבי זהבי     ד"ר עמוס בר 

 ד"ר רונית אלמוג      
 קוכמן-פרופ' רונית חיימוב      
 ד"ר יהודה יגר      

http://www.meyshafir.com/2010/02/25/%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%A7%D7%A4%D7%9C%D7%9F-%D7%9E%D7%99-%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%A8-%E2%80%93-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9C-%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90/

