תוכנית מדעית
07:15-08:00
08:00
08:00-08:45

התכנסות ,רישום וכיבוד קל
פתיחת הכנס  -יו"ר פרופ' ד .פלדברג

מושב ראשון
יו"ר :פרופ' א.ברשק ,ש .גל-עוז ,ד"ר י .פרהדיאן

מה זה האקתון לרפואה מודעת מין ומגדר?
ש .גל-עוז ,ד"ר י .פרהדיאן

סכרת בראי מין ומגדר
פ .חיים ו ד"ר ת .פישר

ייצוג נשים חוקרות בכירות בניסויים קליניים
ד"ר ת .מאירסון

הבדלים מגדריים בטיפול רפואי בעולם הפסיכיאטרי
ד"ר א .מישור

אותה מחלה  -סימנים שונים
ד"ר ר .חורי

08:45-09:15

הפסקת קפה והמשך רישום

09:15-09:45

ברכות
יו"ר :פרופ' מ .גלזרמן ,פרופ' ד .פלדברג
• ד"ר איתן וירטהיים ,מנכ"ל המרכז הרפואי רבין
• מר ניצן הורוביץ ,שר הבריאות
• פרופ' אהוד גרוסמן ,דקאן הפקולטה לרפואה – אוניברסיטת תל אביב
• פרופ' ציון חגי ,יו"ר ההסתדרות הרפואית
• פרופ' ארנון וישניצר ,מנהל ב"ח לנשים ,מרכז רפואי רבין
• פרופ' מרק גלזרמן יו"ר מייסד – החברה הישראלית לרפואה מודעת מין ומגדר

הצגת מועמדים/ות לוועד החדש והסבר על הבחירות
ד"ר ה .רוטמנש

09:45-10:30

מושב שני  -הרצאת אורח (באנגלית)
יו"ר :פרופ' מ .גלזרמן

Sex - and Gender Aspects of Covid-19
Prof. S. Klein, Johns Hopkins, Baltimore

10:30-11:30

מושב שלישי
יו"ר :א.ברק ,ד"ר ה .רוטמש

השמנה בנשים וגברים – לא אותו דבר
ד"ר ד .דיקר

תזונה בראי מין ומגדר
ס .פרישמן

כאב נשי  -כאב גברי
ד"ר ס .בריל

11:30-12:30

מושב רביעי
יו"ר :ד"ר פ .דופרמן-אתרוג ,פרופ' א .קראוזה

לב נשי-לב גברי
ד"ר ט .פורטר

היבטים של מין ומגדר ברפואה פנימית
פרופ' א .קראוזה

היבטים של מין ומגדר בבריאות הנפש בגיל הנעורים ובילדות
ד"ר נ .ורדי

12:30-13:15

ארוחת צהרים

13:15-14:15

מושב חמישי
יו"ר :פרופ' ד .פלדברג  ,פרופ' מ .גלזרמן

להט"ב – מגדר ומשיכה
ד"ר ג .וגנר קולסקו

שימור פוריות בנשים וגברים טרנסג'נדר
פרופ' ד .פלדברג

טיפול תרופתי שונה לגברים ונשים ?
פרופ' מ .גלזרמן

14:15-14:45

אסיפה כללית
סיכום פעילות עשור – פרופ' מ .גלזרמן
דו"חות – פרופ' ד .פלדברג
סיכום הכנס והצגת הועד החדש  -ד"ר ה .רוטמנש

