
האיגוד הישראלי
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מזכירות הכינוס:

ועד סניף חיפה:
פרופ' זאב וינר, יו"ר

ד"ר לנה שגיא דאין, מזכירה
ד"ר חנה שפירא, גזברית
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מושב מס' 3: נושאים חמים בבתי משפט  
יו"ר: פרופ' אריה הרמן, פרופ' זאב ויינר  

קרעים פרינאליים מתקדמים  12:25 – 12:00
ד"ר שמעון גינת, מחלקת נשים, מרכז רפואי "וולפסון", חולון  

הגישה לשאריות שליה  12:50 – 12:25
ד"ר נועם סמורז'יק, מנהלת היחידה לאנדוסוקפיה גינקולוגית, מרכז רפואי    

ע"ש שמיר - אסף הרופא, צריפין  

דיון  13:00 – 12:50

מושב מס' 4: במבט רחב יותר  

פעילות הר"י לקראת הסכם השכר החדש  13:30 – 13:00
פרופ' ציון חגי, יו"ר ההסתדרות הרפואית  

"AI-driven Healthcare" הרצאת העשרה  14:10 – 13:30
ד"ר קירה רדינסקי, "הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל", חיפה  

ארוחת צהרים  14:10

תוכנית הכינוס
התכנסות, רישום, כיבוד קל וסיור בתערוכה  09:00 – 08:00

מושב מס' 1: עדכונים בגינקולוגיה ופריון  
יו"ר: פרופ' יעקב בורנשטיין, פרופ' משה בן-עמי, פרופ' טליה אלדר-גבע  

סרטן שחלה – האם נפתח עידן חדש? ולמי?  09:20 – 09:00
ד"ר אורה רוזנגרטן, מנהלת היחידה לאונקולוגיה גינקולוגית, מרכז רפואי  

"שערי צדק", ירושלים  

The new treatment paradigm of endometriosis  09:50 – 09:20
ד"ר יובל קאופמן, מנהל המרכז הרב תחומי לטיפול באנדומטריוזיס, מרכז    

רפואי "כרמל", חיפה.   
Abbvie ההרצאה נערכת בחסות חברת

ויטמין D, פרדניזון ופרוגסטרון בנשים עם הפלות חוזרות – עדכונים   10:10 – 09:50 
מהכינוס העולמי האחרון  

פרופ' אשר בשירי, מנהל מחלקת יולדות ג' והמרפאה לאיבודי הריון חוזרים,   
מרכז רפואי "סורוקה", באר-שבע  

 
מושב מס' 2: עדכונים במיילדות  

יו"ר: ד"ר ישראל שפירא, פרופ' טל בירון-שנטל  

שבב גנטי בממצאים סונוגרפיים חריגים - תוצאות מפתיעות  10:30 – 10:10
ד"ר לנה שגיא-דאין, מחלקת נשים ומכון לגנטיקה, מרכז רפואי "כרמל", חיפה  

הרדמה בניתוחים קיסריים – אפשר אחרת  10:50 – 10:30
ד"ר נסאר הואש, מנהל יחידת הרדמה מיילדותית, מרכז רפואי "בני-ציון", חיפה  

דיון על מושבים ראשון ושני  11:00 – 10:50

כיבוד קל, סיור בתערוכה  11:30 – 11:00

ברכות והענקת תוארי הוקרה מטעם האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה  12:00 – 11:30
פרופ' רוני מימון, יו"ר האיגוד  


