
 של  71 –שנתי ה -הכינוס הארצי התלת
 האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה

 
 

 
 , י' בכסלו תשע"ה2172בדצמבר  2יום שלישי,

 גן-", רמתטאואר-לאונרדו סיטימלון "
 

 

 תוכנית הכינוס 
 

 רישום 07:40 – 07:30
 

 (0000הקרנת הסרט "רגע לפני המראה" ) –טרום כינוס למקדימים  08:00 – 07:40
 

  רישום, סיור בתערוכה, התכנסות 09:00 – 08:00
 

 רכות ודברי פתיחהב 09:00 – 09:00
 עמי, יו"ר האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה-פרופ' משה בן   

 
 

 העולם בו אנו עובדים :7מושב מס'  55:71 – 51:10
 פורת .הרמן, ד"ר נ א. בן עמי, פרופ'. : פרופ' מיו"ר

 

 סל הבריאות לגינקולוגיה ומילדות: תהליך קבלת החלטות 09:00 – 09:00
 יו"ר ועדת סל הבריאות ,הלויפרופ' יונתן 

 

עושים בישראל ואיך התוצאות? נתונים ראשונים ממאגר  IVFכמה  09:40 – 09:00
 הנתונים ארצי

 גרטנריאות האישה, מכון  ר, היחידה לחקר בגבע-פרופ' ליאת לרנר
 

 שנים? 71חדר הניתוח שלנו בעוד  איך יראה 00:00 – 09:40
 , המרכז לכירורגיה בטכנולוגיות מתקדמותפרופ' יואב מינץ

 
 , בחירת יו"ר האיגודהצגת מאזן ודיון בתקנון –סיכום קדנציה  00:30 – 00:00

 עמי-פרופ' מ. בן   
 

 כיבוד קל וסיור בתערוכה 00:00 – 00:30
 

 עוסקיםהנושאים בהם אנו : 2מושב מס'  72:21 – 77:11
 יו"ר: פרופ' א. שלו, פרופ' י. בורנשטיין, פרופ' ר. הרשקוביץ   

 

 מקצבים ביולוגיים ובריאות האישה 00:00 – 00:00
 , המרכז לבריאות האישה, מרכז רפואיפרופ' אמנון בז'זינסקי

 , ירושלים"כרם-הדסה עין"
 

 (2172) "הקרנת בכורה של הסרט העלילתי "יישור הדורים 00:40 – 00:00
 כרם", ירושלים-מרכז רפואי "הדסה עיןרבל,  פרופ' א.

 

 אפס בכוח אדם –מקצוע מילדות וגינקולוגיה בעוד עשור  00:00 – 00:40
 ע"ש סוראסקי אביב-מרכז רפואי תלבי"ח ליס, , פרופ' אריאל מני

 



 התערבויות ניתוחיות בעובר 00:00 – 00:00
 כרם", ירושלים מרכז רפואי "הדסה עיןד"ר יובל גיאלצ'ינסקי, 

 

 לאן אנו הולכים?: 5מושב מס'  15:57 – 12:27
  קוכמן, פרופ' מ. גלזרמן, פרופ' ר.  Prof. J. M. Foidartיו"ר:    

 

 בעתיד?    IVFאיך יראה   00:00 – 00:00
  Prof. Silber Sherman  -  Invited Speaker 

 

00:00 – 03:00  Contraception without menstruation 

Prof.  David Serfaty,  European Society of Gynecology                            
 

 האם אנו בדרך לרפואה מותאמת אישית? 03:30 – 03:00
  המרכז הלאומי לרפואה מותאמת אישית ד"ר ברטה סטרולוביץ,

 

 מהן האפשרויות והסכנות בעתיד: 2מושב מס'  12:27 – 15:57
 ר, פרופ' ש. משיחיו"ר: פרופ' ע. פישמן, פרופ' ד. הוכנ   

 

 והמשמעות המשפטית בארץ ובעולם      GOOGLEד"ר  03:00 – 03:30
 , היחידה לניהול סיכונים ברפואהעו"ד לימור כהן   

 
  ?הסיכון לאוטיזם בהפחתת  /ית הגינקולוגתפקיד מהו  04:00 – 03:00

 מרכז רפואי "הדסה עין כרם", ירושליםד"ר דוד מנקוטה, 
 

 האם פוריות מאוחרת מסוכנת – שולחן עגול 04:40 – 04:00
 המדעית הראשית, משרד המדע, פרופ' נורית ירמיה
 מרכז רפואי "הדסה עין כרם", ירושליםפרופ' נרי לאופר, 
 והתק-מרכז רפואי "רבין", קמפוס בילינסון, פתחפרופ' יריב יוגב, 
 , ראש ישיבת ההסדר מחניים ורב קהילת יעל, ירושליםהרב שלמה וילק

 

 ארוחת צהרים  04:40
 

 

 


