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 2020ביולי  23יום חמישי, 

  כיבוד קלו סיור בתערוכההתכנסות,  09:00 – 08:00

08:00 – 09:50 S1: Basic Mechanisms Affecting Early Pregnancy 

 פרופ' רוני מימון | וןל סיפרופ' אי יו"ר:

 

 הגדרה ופרוגנוזה של הפלות חוזרות 08:25 -08:00

 פרופ' הוארד כרפ   

 גנטיקה של כשלון הריון מוקדם 08:55 - 08:25

 פרופ' יובל ירון

08:55 - 09:20 

 

 אפיגנטיקה של הריון צעיר

 ב פלדברגפרופ' ד

 כשלון חוזר בהשרשה 09:50 - 09:20

 פרופ' פואד עזאם

 הכיבוד קל וסיור בתערוכ  09:50 - 10:10

 10:10 - 11:50   S2: Early Pregnancy Development 

 פרופ' מיכל קובו  |פרופ' אריאל מני  יו"ר:

  NKמערכת החיסון בהריון מוקדם כולל תאי   10:35 - 10:10 

 שמחה יגל 'פרופ

 הריונות ביוכימיים   11:00 - 10:35 

 כרפ הוארד 'פרופ

 ומת הריון רגיל לע   IVFהריון מוקדם לאחר  11:25 - 11:00 

 ב פלדברגד 'פרופ

 פרבסטטין למניעת הפלות חוזרות  11:50 - 11:25

 קופרמינץ כאלמי 'פרופ

 בראנץ' וסיור בתערוכה 11:50 – 12:20

 



 

 

14:10 – 12:20 Preventing Pregnancy Loss: Sporadic and Recurrent  PGTS3:  

   פרופ' שלי מזעקי      | פרופ' שרון מסלוביץ יו"ר:

  PGT  בנושא דיון 12:20 – 12:55

 אלטרסקו גאונהפרופ'  :בעד

   אורביטו ראול 'פרופ : נגד

 ההריון בהמשך לאבחנות כחיזוי מוקדם בהריון סאונד אולטרה 13:20 - 12:55

 גדי מלינגר' פרופ

  לעשות מה לברר איך - חוזר הריונות באובדן רחמיות אנומליות 13:45 - 13:20 

 לוין ישי פרופ'

 הריון בצלקת ניתוח קיסרי 14:10 - 13:45

 ד"ר רועי משיח

14:10 – 15:30 S4: Medical Therapy to Prevent Early Pregnancy Loss:  

 ד"ר מוטי דוליצקי  | גרנובסקי-סרוייו"ר: פרופ' סורינה גר

 תכשירי פרוגסטרון למניעת הפלות חוזרות 14:40 - 14:10

 הוארד כרפ 'פרופ :בעד

 פרופ' עידו שולט : נגד

 ניהול סכרת בהריון מוקדם 15:05 - 14:40

 יריב יוגב פרופ'

15:05 - 15:30 IVF כטיפול אמפירי 

 ד"ר מיכל קירשנבאום     

 

 2020ביולי  24יום שישי, 
 

 כיבוד קל וסיור בתערוכהרישום,  08:30 - 08:00

08:30 - 10:10 S5: Management of Early Pregnancy 

 ד"ר יפעת וינר | פרופ' ארנון ויז'ניצר "ר:יו

 חוזרות הפלות למניעת קרישה בנוגדי שימוש 08:55 - 08:30

 קופרמינץ כאלמי' פרופ

 מוקדם בהריון ותזונתי טרטולוגי יעוץ 09:20 - 08:55

 קליגר חגית ר"ד

 חוזרות הפלות לאחר טווח ארוכות ועובריות אמהיות תוצאות 09:45 - 09:20

 שיינר ייילא' פרופ

 הריוני בכשלוןהשיטות לריקון הרחם  סקירת 10:10 - 09:45

 זיידמן   פרופ' דניאל

 כיבוד קל וסיור בתערוכה 10:30 - 10:10

10:30 - 12:55 S5:  Management of Early Pregnancy (Cont.) 

 פרופ' זוהר נחום|  ד"ר חן סלע

  ותחוזר בהפלות אישית מותאמת רפואה 10:55 - 10:30

 כרפ הוארד 'פרופ



 

 

  גרבידרום היפרהמזיס 11:20 - 10:55

 דישי מיכל ר"ד 

 האם? המוצע הטיפול מה. חוזרות בהפלות התריס בלוטת נגד נוגדנים תפקיד 11:45 - 11:20
 ?  בסטרואידים לטיפול מקום יש

 קופרמינץ מיכאל' פרופ

 חודרני סאונד אולטרה של טכניקות 12:10 - 11:45

 ינון ביוא' פרופ

 הרחם צוואר ספיקת אי 12:30 - 12:10

   הנדלר ישראל ר"ד

12:30 – 12:55 The FIGO Innovative approach to 1st Trimester Prediction and Prevention 
of Pregnancy Complications 

 פרופ' משה הוד  

 הערות סיכום  12:55

 כרפהוארד פרופ' 

 קופרמינץמיכאל פרופ' 
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