
הכנס השנתי ה-22
של

החברה לרפואת 
נשים בקהילה

יום רביעי 6.11.19
מלון כפר המכביה

רמת גן החברה המארגנת: א.מ. כנסים, 03-6081520/1  מירי/טלי

תודתנו לחברות נותנות החסות: 
באייר ישראל, נובונורדיסק, ABBVIE, אסטלס, 
דקסל פארמה, סרונו, סופרפארם, פייזר, רפא, 

MSD, פיוג'ן ג'נטיקס

דמי רישום

רישום מוקדם 
עד 15.10.19

ביום הכנס

רופאים ששלמו דמי חבר 
לחברה לרפואת נשים בקהילה 

לשנת 2019

₪ 200 ₪ 230

מתמחים, אחיות, סטודנטים, 
פ. רפואיים,  וגמלאים

₪ 150 ₪ 180

250 ₪  250 ₪אורחים



הועדה המארגנת: 
דר'. ר. אמסטר, דר' א. אמודאי, פרופ' ש. לוריא, 

דר' נ. פורת, דר' מ. רויבורט, דר' א. שכטר, 
דר' י. שמעוני

שלום רב,

בשם הוועדה המארגנת אני מתכבדת 
להזמין אותך 

לכנס השנתי ה-22 
של החברה לרפואת נשים בקהילה 

שיתקיים ביום רביעי 6.11.19 
במלון כפר המכביה ברמת גן

בברכה,
דר' נגה פורת

יו"ר ועד החברה 

תכנית הכנס
התכנסות, רישום ופתיחת תערוכת החברות נותנות החסות   08:30-09:00

מושב 1 :  עקרונות באבחון וטיפול מחלות שפירות של הלדן והעריה  09:00-10:00
יו”ר: דר’ אדוארדו שכטר, פרופ’ שמואל לוריא   

מבוא למחלות העריה   09:00-09:15
ד״ר בינה כהן סחר, אחראית מרפאות עריה ולדן, מחלקת נשים ביה״ח בילינסון,    

מכבי שירותי בריאות     
ווגיניטיס   09:15-09:30

ד"ר אורנה רייכמן, מרפאת מחלות שפירות של העריה והלדן, מנהלת יולדות א',    
מרכז רפואי שערי צדק, האוניברסיטה העברית  

שאלון אינטרקטיבי ודיון    09:30-10:00
בהשתתפות:  

ד"ר אחינעם לב-שגיא, המרפאה למחלות וולוו-וגינליות, מ.ב.א רמת אשכול,  
שירותי בריאות ומחלקת נשים, הדסה הר  הצופים         

ד"ר עופרי פלד, אחראית מרפאת עריה ולדן, היחידה לאונקולוגיה גינקולוגית                          
המרכז הרפואי ע"ש וולפסון   

ברכות    10:00-10:20
דר’ נגה פורת - יו”ר החברה לרפואת נשים בקהילה  

פרופ’ רוני מימון - יו”ר האגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה  
שימוש בהתקן תוך רחמי - הגיון רפואי או הרגל חברתי?   10:20-10:50

פרופ’ דני זיידמן, רופא בכיר, אגף נשים ויולדות, המרכז הרפואי ע”ש שיבא,    
תל השומר  

בחסות חברת באייר                       

בראנץ’ סיור בתערוכה  10:50-11:30

מושב 2:    11:30-12:30
יו”ר: דר’ איציק פיינשטיין, דר’ מיכל פורת  

מה חדש בטיפול בהשמנה?   11:30-12:00
דר’ משה זלוצובר, המכון האנדוקריני ומח’ נשים הקריה הרפואית, רמב”ם חיפה   
                      בחסות חברת נובונורדיסק

הפטיטיס וירלית בהריון- מה חדש?   12:00-12:30
פרופ' אלי צוקרמן, מנהל היחידה למחלות כבד, המרכז הרופאי כרמל, ויו"ר    

החברה הישראלית לחקר הכבד  
Abbvie בחסות חברת  

מושב 3    12:30-13:30
יו”ר:  דר’ רובי אמסטר, דר’ מרב פרייברג  

היבטים רפואיים של  תקיפה מינית  12:30-12:50
דר’ אנה פדואה, מנהלת השירות האורוגינקולוגי, מח’ נשים, מרכז רפואי שמיר,    

צריפין  
השפעת טכנולוגיות בבירור גנטי על ניהול מעקב ההריון   12:50-13:20

דר’ רן סוירסקי, רופא בכיר יח’ אולטרה סאונד נשים מרכז רפואי שמיר, צריפין,    
ובמכון הגנטי מרכז רפואי רבין    

דיון   13:20-13:30

ברכת הדרך  13:30

תכנית הכנס


