
כנס העמיתים ה-10
של

החברה לרפואת 
נשים בקהילה

ימים חמישי עד שבת

17-19.1.19 
מלון דן אילת

                     
ארוחת צהריים קלה באיזור התערוכה – למשתתפי הכנס   13:00

ארוחת ערב  19:00
 

להקת המדוזות- מופע דראג, מערכונים ושירים מהווי רופאי   21:00
הנשים  

הכניסה מגיל 16 שנים  

יום שבת 19.1.19

ארוחת בוקר        07:30-10:00
                 

הערכות לפעילות  בשנת 2019  בנושא קידום רפואת הנשים   10:00-12:00
בקהילה  

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

 

ועד החברה לרפואת נשים בקהילה והחברות נותנות החסות מאחלים לכולם 
כנס מעניין ופורה



סקר מבוסס HPV - המשמעות הקלינית ואיך   09:30-10:00
להסביר אותה למטופלת  

דר' אדוארדו שכטר, מנהל מ.ב.א. השלום, מכבי שירותי בריאות  

מושב 3: אורוגינקולוגיה ואמצעי מניעה  10:00-11:00

יו"ר: דר' נינה גורדון, דר' עופר גונן   

שיפור יעילות והענות לטיפול בשלפוחית רגיזה-   10:00-10:30
טיפול מותאם אישית   

דר' נעמה מרקוס, מנהלת השירות האורוגינקולוגי, בית חולים זיו   
בחסות חברת אסטלס

גלולות למניעת הריון - נתונים חדשים ואפיקי טיפול נוספים  10:30-11:00
פרופ' שמואל לוריא, מ.ב.א רמת אביב ג', שרותי בריאות כללית  

ומרכז רפואי ע"ש אדית וולפסון, חולון  
בחסות חב' באייר

הפסקה וסיור בתערוכה  11:00-11:30

מושב 4: גיל המעבר- הצגת מקרים ודיון בהשתתפות הקהל  11:30-12:30

מרכז: פרופ' אמנון בז'ז'ינסקי, בי"ח הדסה עין כרם, הדסה   
מדיקל ומור לאישה רמת אביב  

בהשתתפות:   
דר' עינת מקלר-שירן, מכבי שירותי בריאות, וקופ"ח מאוחדת  

דר' מיכל פורת, מכבי שירותי בריאות    
דר' מרב פרייברג, מכבי שירותי בריאות ושירותי בריאות כללית,   

חברת ועד החברה לגיל המעבר  
המושב בחסות חב' פייזר ורפא 

מושב 5: תנאי וסביבת העבודה של רופא/ת הנשים בקהילה:   12:30-13:15
שיח פתוח  

מנחה: דר' נגה פורת    
פאנל: דר' רובי אמסטר- מנהל מ.ב.א רמת אביב ג', רכז רפואת   

נשים מחוז תל - אביב, שירותי בריאות כללית  
דר' יורם וולף, ראש אגף רפואה שניונית, קופ"ח מאוחדת  

דר' יעקב סגל, אחראי תחום רפואת נשים, מנהל מ.ב.א. רעננה,    
מכבי שירותי בריאות               

תכנית הכנס

יום חמישי 17.1.19

קבלת חדרים  15:00

התכנסות סיור בתערוכה וכיבוד קל  16:30-17:00

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

                     
מושב 1: ממשק העבודה מול הביטוח הלאומי   17:15-18:15

יו"ר: דר' דוד דרוול, דר' שיר דר  
 

מערך הטיפול בנשים הרות בביטוח הלאומי  17:15-17:40
דר' אמנון עמית, מנהל תחום גמלה לשמירת הריון בביטוח הלאומי  

הצגת מקרים ודיון   17:40-18:15

ארוחת ערב    19:30

מסע אל האמת - מאחורי הקלעים של עבודת הכתב החוקר  21:00
מר עמרי אסנהיים, עיתונאי חוקר הנמנה בצוות הכתבים הבכיר   

של התכנית "עובדה"                 
הכניסה להרצאה מגיל 16 שנים  

יום שישי 18.1.19

ארוחת בוקר  07:30-09:00

 HPV מושב 2: הגישה העדכנית לאבחון ומניעה של  09:00-10:00

יו"ר: דר' אלינה וילקין, דר' משה רויבורט  

מניעה ראשונית של מחלות הנגרמות ע"י וירוס   09:00-09:30
הפפילומה- היריעה מתרחבת    

דר' צבי ואקנין, יו"ר החברה לקולפוסקופיה ופתולוגיה של   
צוואר הרחם והעריה, סגן מנהל מחלקת נשים, מרכז רפואי   

אסף הרופא    
MSD 'בחסות חב


