
 

 
 

 לרפואת האם והעובר מפגש החברה הישראלית 
 יל"ה( אבשיתוף החברה הישראלית לחקר הפוריות )

  בנושא:

 אובדני הריון
 

 ' תשע"טאאדר בט "כ, 2019 אפרילב 5, יום שישי
 השומר–בית סוראסקי, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל

 

 פרופ' אשר בשירימרכז המפגש: 
 

 וכיבוד קל התכנסות 09:00 – 08:30

  

 פתיחה והצגת הנושאים 09:05 – 09:00
יולדות ג' ומרפאת אובדני מנהל מחלקת , פרופ' אשר בשירי

 שבע-"סורוקה", באראוניברסיטאי ריון חוזרים, מרכז רפואי ה
 

09:05 – 09:25 Recurrent Implantation Failure - RIF 
מרכז רפואי מנהל יחידת הפרייה חוץ גופית,  , טורביפרופ' ראול או
  השומר-ע"ש שיבא, תל

 

דימומים והמטומות  –אובדן הריון בטרימסטר הראשון  09:45 – 09:25
 סובכוריוניות 

ות והמרפאה המשולבת מנהלת מיון יולד, תהילה אביטןד"ר 
 "שערי צדק", ירושלים, מרכז רפואי ריוןלמחלות לב בה

 

, מה לעשות 27-24אובדני הריון של לידות מוקדמות מאוד בשבוע  10:05 – 09:45
 לקראת ההריון הבא?

ומנהלת  נשים ויולדותמנהל מחלקת  מ"מ שנטל,-טל בירון' ופפר
 מאיר", כפר סבא, מרכז רפואי "היחידה לרפואת האם והעובר

 

10:05 – 10:35 Recurrent Pregnancy Loss (RPL) 
הקווים המנחים של  -)הפלות חוזרות(  אובדני הריון חוזרים

 ESHRE -11/2017פי -בירור וטיפול על
, מנהל מחלקת יולדות ג' ומרפאת אובדני פרופ' אשר בשירי

 הריון חוזרים, מרכז רפואי "סורוקה", באר שבע
 

דיבייט: טיפול פרוגסטטיבי בנשים עם אובדני הריון חוזרים לא  10:55 – 10:35
 Unexplained RPLמוסברים, 

מרכז רפואי  אגף נשים ויולדות, ,  נועה זוסמן מבורךד"ר  בעד:
 "וולפסון", חולון

 , מרכז רפואי חוץ גופית הפריהל היחידה ,ד"ר גליה אורון  נגד:
 וה"בילינסון", פתח תק

 

 

 

 



10:55 – 11:15 IUFD  בירור ומניעה – 24החל משבוע 
המרכז , האם והעוברמנהלת היחידה לרפואת , ד"ר מאיה וולף

 הרפואי לגליל, נהריה
 

 Cell free ,PGT-A ,DNA .אובדני הריוןהיבטים גנטיים ב 11:35 – 11:15
 NGS-ו 

מרכז ה הריוני,-מנהל היחידה לאבחון גנטי טרום ,פרופ' יובל ירון
 אביב-ע"ש סוראסקי )איכילוב(, תלרפואי ה

 

 שאלות ותשובות –פאנל מומחים  11:35
 

 
 ועד החברה הישראלית לרפואת האם והעוברחברי 

 יו"ר, רופ' יואב ינוןפ 

 מזכירהפרופ' טל בירון שנטל , 

 פרופ' אשר בשירי, גזבר 

 זיו-רינת גבאי בן ד"ר 

 ר יפעת וינרד" 

 ד"ר חן סלע 

 עידו שולט .פרופ' מ.ק 
 

  יל"ה( אהישראלית לחקר הפוריות ) אגודהה ועד חברי

 גבע, יו"ר-פרופ' טליה אלדר 

 פרופ' נאוה דקל, מזכירה 

 ד"ר יואל שופרו, גזבר 

 פרופ' יוסי אורלי 

 ד"ר מירה מלכוב 

 ד"ר טל עימבר 

 ד"ר סאמר חורי 

 

 

 

 

 

 

 
 


