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האיגוד הישראלי
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מוקדש ליום האישה הבינלאומי



חברי הועד:

פרופ' רוני מימון, יו"ר
פרופ' טל בירון-שנטל, מזכירה

פרופ' מיכל קובו, גזברית
ד"ר מאור ממן

ד"ר משה רויבורט

מתכבדים להזמינך 
לכינוס האיגוד הישראלי
למיילדות וגינקולוגיה

סניף תל-אביב והמרכז
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תוכנית הכינוס

התכנסות, רישום, כיבוד קל וסיור בתערוכה  09:00 - 08:00

מושב א': הצגות מתמחים  09:30 - 09:00
יו"ר: פרופ' טל בירון-שנטל, ד"ר משה רויברט, ד"ר מרינה פקר-זלוטין  

מושב ב': הפלות חוזרות, עדיין רב הנסתר?  10:45 – 09:30
יו"ר: פרופ' מיכל קובו, פרופ' רוני מימון, ד"ר ראובן אמסטר  

         Tools to Assess IUFD and Recurrent Pregnancy Loss  10:15 – 09:30
                Harvey J. Kliman, MD, PhD, Yale University  

    School of Medicine, USA  
יתקיים באנגלית  

"ד"ר, אני רק שאלה" – פאנל מומחים  10:45 – 10:15
מנחה: ד"ר יעל ברקן   

משתתפים: פרופ' אשר בשירי, המרכז הרפואי "סורוקה", באר-שבע  
פרופ' הווארד כרפ, המרכז הרפואי "שיבא", תל השומר  

פרופ' קופרמינץ מיכאל, המרכז הרפואי "סוראסקי", תל-אביב  
ד"ר יואל שופרו, המרכז הרפואי "רבין", פתח-תקוה  

כיבוד קל, סיור בתערוכה   11:15 – 10:45

מושב ג': חידושים לקראת העשור השלישי בשנות האלפיים  12:45 – 11:15
יו"ר: ד"ר יובל אור, פרופ' שלי מזעקי, פרופ' קובי בר   

חדר לידה    11:35 – 11:15
ד"ר יאיר שיבר, מרכז רפואי "אסף-הרופא", צריפין   

שימור פוריות    11:55 – 11:35
פרופ' טליה גבע-אלדר, מרכז רפואי "שערי-צדק", ירושלים  

ERAS בגינקו-אונקולוגיה    12:15 – 11:55
פרופ' עמי פישמן, מרכז רפואי "מאיר", כפר-סבא  

אקסום באבחון טרום לידתי  12:35 – 12:15
ד"ר חגית דאום, מרכז רפואי "הדסה עין-כרם", ירושלים  

דיון     12:45 – 12:35

הרצאת אורח   13:45 – 12:45
"עושים חדשות, מאחורי הקלעים של עבודת העיתונות   

בטלוויזיה"  
אושרת קוטלר, עיתונאית טלוויזיה, כתבת עורכת בימאית,   

מגישה וסופרת  

חלוקת פרס להצגת מתמחה   
    

ארוחת צהרים  13:45



המלצות משרד הבריאות לנטילת חומצה פולית:

"כל אישה, בכל יום -
במהלך כל גיל הפוריות"

מתוך חוזר ראש שירותי בריאות הציבור, פברואר 2013

תודתנו נתונה לחברות נותנות החסות

מזכירות הכינוס:

דרך מנחם בגין 65, ת.ד. 51227 תל אביב 6713818
טל. 03-7959603, פקס: 03-5175155


