
החברה לרפואת נשים בקהילה

כנס העמיתים ה-9
מלון דן אילת    18-20.1.2018

חידושים בטיפול בשלפוחית רגיזה   12:00-12:30
דר' רויטל ארבל, מנהלת היח' לאורוגינקולוגיה,   

מרכז רפואי שערי צדק  
בחסות חברת אסטלס

התקן תוך רחמי- מעלה או מוריד את הסיכוי לסרטן   12:30-13:00 
צוואר הרחם?   

פרופ' שמואל לוריא, מ.ב.א. רמת אביב ג', שירותי    
בריאות כללית, ומחלקת נשים מרכז רפואי וולפסון  

ארוחת צהריים קלה   13:15 
באיזור התערוכה – למשתתפי הכנס   

ארוחת ערב  19:00
 

ליטל שוורץ - מופע סטנד אפ  21:00
הכניסה מגיל 16 שנים  

יום שבת 20.1.18

ארוחת בוקר        07:30-10:00
                 

הערכות לפעילות בשנת 2018 בנושא שיתוף   10:00-12:00 
הפעולה לקידום רפואת הנשים בקהילה  

פינוי חדרים )לשומרי שבת פינוי חדרים בצאת השבת(  16:00

ועד החברה לרפואת נשים בקהילה והחברות נותנות החסות 

מאחלים לכולם כנס מעניין ופורה וחופשה נעימה



תוכנית הכנס
יום שישי 19.1.18

ארוחת בוקר  07:30-9:00

מושב 2: כיוונים חדשים ברפואת הנשים   09:30-11:00

יו"ר: דר' נינה גורדון, דר' שיר דר  

  
וירוסים בהריון - מה ומתי נכון לבדוק?    09:30-10:00 

דר' שרון מסלוביץ, מנהל מ.ב.א. בני ברק,   
מכבי שירותי בריאות.  

 
השמנה והשפעתה על חיי האישה  10:00-10:30

דר' משה זלוצובר, המכון האנדוקריני ומח' נשים   
הקריה הרפואית, רמב"ם   

השתלות רחם, הווה ועתיד    10:30-11:00
דר' ענבר בן שחר, מנהל מח' נשים, מרכז רפואי זיו,    

צפת  

הפסקה וסיור בתערוכה  11:00-11:30
     

מושב 3 :  בואו נדבר על זה...   11:30-13:00

יו"ר: דר' שלמה בטינו, דר' שלמה שמעונוביץ    
 

הגישה לקרישיות יתר בהריון ולידה   11:30-12:00
פרופ' טל בירון-שנטל, מנהלת היחידה לרפואת האם    

והעובר המרכז הרפואי מאיר, כפר סבא  
בחסות חברת סנופי

יום חמישי 18.1.18

קבלת חדרים וכיבוד קל  15:00

דברי פתיחה  17:00-17:15
דר' נגה פורת, יו”ר החברה לרפואת נשים בקהילהֿֿ  

מושב 1: גיל המעבר - אפיקי הטיפול מתרחבים  17:15-18:30

יו"ר: פרופ' אמנון בז'ז'ינסקי, דר' מרב פרייברג  

טיפול הורמונלי חדש לגיל המעבר והשפעתו על השד  17:15-17:45 
פרופ' איתן פרידמן, מנהל היחידה האונקוגנטית,    

מרכז רפואי שיבא, תל השומר  
בחסות חברת פייזר

טיפולים לא הורמונליים בגיל המעבר    17:45-18:15
דר' רונית אלמוג, מכבי שירותי בריאות, מח' נשים    

ויולדות, מרכז רפואי ליס  
בחסות חברת רפא

18:15-18:30    דיון

19:30              ארוחת ערב  

הבחירות האמריקניות - הערכת ההשפעה על העולם   21:00 
וישראל כעבור שנה  

מר נדב אייל, עורך חדשות החוץ, ערוץ 10   
הכניסה להרצאה מגיל 16 שנים  


