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 רכות ב 09:35 – 09:30
  יו"ר החברה לרפואת האם והעובר ,פרופ' יואב ינון

 

 2019נתונים מיילדותיים ארציים  10:05 – 09:35
 יו"ר החברה לרפואת האם והעובר ,פרופ' יואב ינון

 
 לידה מוקדמת -א'  מושב 10:40 – 10:05

 פרופ' אשר בשירי יו"ר:
     

האם יש מקום לזריקות פרוגסטרון למניעת הישנות של לידה  10:15 –10:05
 מוקדמת?

 , ירושלים"כרם-הדסה עין" מרכז רפואי ,יוסי עזרא פרופ'
 

 האם יש מקום לתפר צווארי בהריונות תאומים  10:25 – 10:15
  תקוה-, פתח"לינסוןי"ב מרכז רפואי ,פרופ' ערן הדר

 

 מתי נכון לילד נשים עם ירידת מים מוקדמת?  10:35 – 10:25
 , עפולה"העמק" מרכז רפואי ,פרופ' ראיד סלים

 
 דיון 10:40 – 10:35

 
 רעלת הריון והאטה בצמיחה -ב' מושב  11:15 – 10:40

  ד"ר חן סלע יו"ר:

 מינון הנכון של אספירין למניעה של רעלת הריון? מה ה 10:50 – 10:40
 , אשקלון"ברזילי" מרכז רפואי ,פרופ' אייל ענתבי

 
 האם זו אותה המחלה?  –רעלת הריון לפני ואחרי לידה  11:00 – 10:50

 המרכז הרפואי "שמיר" )אסף הרופא(, צריפין ,ד"ר יפעת וינר
 

ה של האטה בצמיחה התוך מתי נכון לילד עוברים עם אבחנ 11:10 – 11:00
 רחמית?

  , חיפהרמב"ם מרכז רפואי רון בלוססקי, פרופ'
 

 דיון 11:15 – 11:10
 

 הפסקת קפה 11:30 – 11:15
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 תחלואה אימהית -ג' מושב  12:05 – 11:30
   עידו שולט פרופ' :יו"ר

 מה למדנו?  –קורונה והריון  11:40 – 11:30
 , חדרה"הלל יפה" מרכז רפואי ד"ר רינת גבאי,

 
 פומי או אינסולין?  –מה הטיפול המועדף  –סוכרת בהריון  11:50 – 11:40

 , ת"א"איכילוב"ליולדות ונשים, מרכז רפואי  ביה"ח ליס פרופ' יריב יוגב,
 

 האם? העובר? או שניהם?  –מי בסיכון  –ון יהשמנה בהר 12:00 – 11:50
 שבע-, באר"סורוקה" אימרכז רפו פרופ' אייל שיינר,

 
 דיון 12:05 – 12:00

 הרצאת אורח –ד' מושב  12:35 – 12:05
 פרופ' יואב ינון :יו"ר

Placenta Percreta- Multidisciplinary Management 
Prof. Michael A. Belfort 
Chair of Obstetrics and Gynecology 
Texas Children Hospital 

USA, cine, Houston, TexasBaylor College of Medi 

 הצגת העבודות הזוכות של המתמחים -מושב ה'  12:50 – 12:35
 פרופ' טל בירון

  
 עבודה זוכה פרס שלישי 12:40 – 12:35

 
 עבודה זוכה פרס שני 12:45 – 12:40

 
 עבודה זוכה פרס ראשון 12:50 – 12:45

 

 

 

     חברי ועד החברה
   :לרפואת האם והעובר

                    יו"ר, פרופ' יואב ינון

    , מזכירהפרופ' טל בירון שנטל

                   פרופ' אשר בשירי, גזבר

           זיו-רינת גבאי בן ד"ר
        "ר יפעת וינרד

    ד"ר חן סלע
        עידו שולט .מ.קפרופ' 

 
 

 :מזכירות הכינוס

 המשך -תכנית מדעית 


