
 

 

רך עאיגוד למיילדות וגינקולוגיה וראשי מבשיתוף ה ,החברה לרפואת נשים בקהילה

להזמין מתמחים לאחר שלב א' ומומחים צעירים לקחת שמחה ם בקופות החולים יהנשרפואת 

 : חלק במפגש הראשון בפרוייקט

 "צעד ראשון לעצמאות"   

  8/11/2019שיתקיים ביום שישי                                         

 )מול מרכז שסטר(. 1, קומה 18במרכז בריאות האישה רמת אביב ג', רח' אבא אחימאיר 

 תכנית המפגש     

  התכנסות ורישום             08:00

  פריסת שירותי רפואת הנשים בקהילה -נעים להכיר  :1מושב    08:30-09:30

 דר' נגה פורת , יו"ר החברה לרפואת נשים בקהילה -דברי פתיחה   08:30-08:40

  הצגת מערך רפואת הנשים בקופות החולים     

מנהל מ.ב.א. רמת אביב ג', רכז                         -דר' רובי אמסטר - שירותי בריאות כללית   08:40-08:50

 אביב יפו.-רפואת נשים תל              

דר' יעקב סגל , מנהל מ.ב.א. רעננה, ראש תחום                        - מכבי שירותי בריאות   08:50-09:00

 רפואת נשים.    

 דר' יורם וולף, ראש אגף רפואה שניונית. - קופת חולים מאוחדת   09:00-09:10

  ם.גדי כץ, מנהל משאבי אנוש מחוז ירושלימר  - קופת חולים לאומית   :0109-:0209

 שאלות?יש    09:20-09:30

 מתחילים יום במרפאה..  :2מושב    09:30-10:10

 פרופ' שמואל לוריא יו"ר:                       

                                        דר' משה רויבורט מנהל מ.ב.א -IVFפריון מהבירור ועד  -אימקרה של ניהול    09:30:09:50

 .וסף, מכבי שירותי בריאותי -הדר    

מנהל מ.ב.א. רמת אביב ג'       -דר' רובי אמסטר - לצלוח את מעקב ההריון בשלום   09:50-10:10

 אביב יפו.-רכז רפואת נשים תל     

 



 הפסקה וכיבוד קל    10:10-10:40

 ..העבודה נמשכת: 3מושב     10:40-12:15

 דר' יוחנן שמעוני -יו"ר                        

' שמואל לוריא, מ.ב.א      פרופ - איך להסביר ולהמשיך בבירור -פאפ לא תקין    10:40-11:00

 רמת אביב ג', שירותי בריאות כללית.      

  דר' מרב פרייברג, רופאת נשים  הכללים לטיפול הנכון למטופלת-גיל המעבר   11:00-11:15 

  , חברת ועד החברה לגיל המעבר.מכבי ושירותי בריאות כללית, חיפה בכירה               

דר' עופר דוידי מנהל מ.ב.א.  ההסבר הנכון והטיפים החשובים -מיהתקן תוך רח   11:15:11:30

 חדרה, קופת חולים מאוחדת.     

דר' אדוארדו    - ניהול סיכונים במרפאהטיפים ל -איך לעבור יום מרפאה בשלום   11:30-12:00

 שכטר, מנהל מב.א. השלום, מכבי שירותי בריאות.               

 יש שאלות ?   12:00-12:15

 

 :לכתובת את טופס הרישוםשלוח מתבקשים ל במפגשלהשתתף מעוניינים ה

nashim.zaadrishon@gmail.com   5.10.2019עד תאריך 

 .ללא עלות לחברי האיגוד למיילדות וגינקולוגיה - במפגשההשתתפות 

 ₪. 100עלות של  -לשאר המשתתפים

 לדיון בנושאים שיעלו במפגש לכתובת המייל לעיל.ניתן  לשלוח שאלות    * 

                 .שירותי בריאות כללית ללא תשלום באמצעות כרטיס חברמ.ב.א סה לחניון יהכנ ** 

 חניה בתשלום במרכז שוסטר, או בחניון ברח' דוד בוקשפן )בצידו האחורי של מ.ב.א.(    

 

**************************************************************************************** 

 "גם  מסע של אלף מייל מתחיל בצעד קטן"    

**************************************************************************************** 

 

  לרפואת נשים בקהילה הועד החבר

 דר' נגה פורת, יו"ר, דר' רובי אמסטר, מזכיר, פרופ' שמואל לוריא, גזבר

  דר' אידה אמודאי, דר' משה רויבורט, דר' אדוארדו שכטר ודר' יוחנן שמעוני.


