
כנס העמיתים ה-11
של

החברה לרפואת 
נשים בקהילה

16-18.1.2020 
מלון דן אילת

יום שבת  18.1.2020

ארוחת בוקר        07:30-10:00
                 

הערכות לפעילות  בשנת 2020  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 וחופשה נעימה

ועד החברה לרפואת נשים בקהילה: 
דר' נגה פורת, יו"ר

דר' רובי אמסטר, מזכיר
פרופ' שמואל לוריא, גזבר

דר' אידה אמודאי
דר' משה רויבורט 

דר' אדוארדו שכטר 
דר' יוחנן שמעוני



כיצד ניתן להגביר את נטילת החומצה פולית בתקופה הטרום   09:30-10:00 
הריונית למניעת מומים פתוחים בתעלת השדרה   

פרופ' אייל שיינר, מנהל מחלקת נשים ויולדות, בי"ח סורוקה  
בחסות חב' באייר

גיל המעבר - יש חדש תחת השמש  10:00-10:30
דר' משה זלוצובר, המכון האנדוקריני ומח' נשים הקריה    

הרפואית, רמב"ם חיפה  
בחסות חב' פייזר

לצלוח את גיל המעבר בבריאות טובה   10:30-11:00
דר' עינת מקלר-שירן, מכבי שירותי בריאות ומאוחדת     

בחסות חב' רפא 

הפסקת קפה וסיור בתערוכה  11:00-11:30

מושב 3: סדנת התמודדות עם המטופלות בסביבת עבודה   11:30-12:30 
משתנה  
מנחים:   

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

דר' אדוארדו שכטר, מחלקת ניהול סיכונים, מכבי שירותי בריאות  
עו"ס יעל נרדי, מחלקת ההדרכה ופניות הציבור- מכבי שירותי  

בריאות  

ארוחת צהריים קלה באיזור התערוכה – למשתתפי הכנס   13:00
                  

ארוחת ערב  19:00
 

"אלה הם בנאי"  21:00
גברי בנאי )"הגשש"(  ושני בניו אורי ובעז במופע בידור מוסיקלי    

מפתיע מרגש ומרתק.  
עם מיטב הלהיטים של להקת "התרנגולים", ה"גשש החיוור"     

ובעז בנאי זמר ויוצר יופיע במספר להיטים ביניהם "כל השבוע    
מרגיש כמו שבת", "איש הפח" וגירסת הכיסוי לשירו של דודו    

יוסי בנאי "מרוב אהבה שותק". גברי יספר לנו את סיפורה של    
משפחת בנאי הססגונית והמוכשרת לדורותיה בירושלים.  

הכניסה מגיל 16 שנים  

תכנית הכנס

יום חמישי  16.1.20

15:00             קבלת חדרים וכיבוד קל

התכנסות, סיור בתערוכה  16:30-17:00

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

                     
מושב 1: עמיתים מעדכנים  17:20-18:20

יו"ר: דר' רובי אמסטר, דר' משה רויבורט   
 

טיפול תומך בפרוגסטרון למי ומתי?  17:20-17:40
דר' שיר דר, מכבי שירותי בריאות ויח' IVF בי"ח קפלן    

חיסון נגד CMV - איפה אנחנו עומדים?   17:40-18:00
דר' אדוארדו שכטר, מנהל מ.ב.א. השלום, מכבי שירותי בריאות  

מה בין חיטוי המתמר הנרתיקי והעברת זיהומים בין מטופלות  18:00-18:20
דר' דוד רבינרסון, שירותי בריאות כללית ראש העין   

 
ארוחת ערב    19:30

"רגע של אמת מנינט ועד הדלאי לאמה"   21:00 

  Story Telling - רוני קובן בסדנה על אומנות הסיפור והשיחה  
מהו סיפור? מה צריך בשביל לברוא נרטיב שירתק את הקהל?    

ואיך מספרים סיפור, איך מעבירים אותו הלאה, לקהל של אלפים    
או בפגישה חשובה של אחד על אחד?  

הכניסה מגיל 16 שנים  

יום שישי  17.1.20

ארוחת בוקר  07:30-09:00

מושב 2:    09:00-11:00
יו"ר: פרופ' שמואל לוריא, דר' מרב פרייברג  

דרכים להפתחת התחלואה מוירוס הפפילומה  09:00-09:30
פרופ' צבי ואקנין, מזכיר החברה לקולפוסקופיה ופתולוגיה של    

צוואר הרחם והעריה, סגן מנהל מחלקת נשים, מרכז רפואי אסף    
הרופא       

MSD 'בחסות חב


