
הכינוס המשותף של החברה הישראלית 
לאמצעי מניעה ובריאות מינית

והחברה הישראלית לגינקולוגיה של ילדות 
ומתבגרות

יום שישי 

3 במאי 2019
כ"ח בניסן תשע"ט

מלון “ענבל", ירושלים

הזמנה

האיגוד הישראלי
למיילדות וגינקולוגיה



מתכבדים להזמינך לכינוס המשותף של 
החברה הישראלית לאמצעי מניעה ובריאות 
מינית והחברה הישראלית לגינקולוגיה של 
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יום שישי 

3 במאי 2019
כ"ח בניסן תשע"ט

מלון “ענבל", ירושלים
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למיילדות וגינקולוגיה



תוכנית מדעית

בברכת כינוס פורה ומהנה

התכנסות, כיבוד קל וסיור בתערוכה  09:00-08:30

מושב 1:  10:30-09:00
יו"ר: פרופ' מוטי חלק, ד"ר נועה גרובר, ד"ר נגה פורת  

דברי פתיחה וברכות  09:10-09:00
ד"ר דבורה באומן, יו"ר החברה הישראלית לגינקולוגיה של ילדות ומתבגרות  

ד"ר אריה ישעיה, יו"ר החברה הישראלית לאמצעי מניעה ובריאות מינית  

חידושים באמצעי מניעה בנערות  09:30-09:10
ד"ר אריה ישעיה, יו"ר החברה הישראלית לאמצעי מניעה ובריאות מינית, מרכז רפואי   

"בילינסון" ומרכז שניידר לרפואת ילדים, פתח-תקוה   

אמצעי מניעה דיגיטליים - חידוש או הטעייה?  09:50–09:30
פרופ' דניאל זיידמן, אגף נשים ויולדות, מרכז רפואי ע"ש שיבא, תל-השומר  

חסמים חברתיים ותרבותיים לשימוש באמצעי מניעה  10:10–09:50
ד"ר שלי בן-הרוש נגארי, מנהלת מרכז לרפואת מתבגרים, מרכז רפואי "שערי-צדק", ירושלים   

שולחן עגול:   10:30–10:10
איזה אמצעי מניעה מומלץ להציע לראשונה לנערה מתבגרת?  

מנחה: ד"ר אריה ישעיה     
בהשתתפות המרצים, ד"ר דבורה באומן, ד"ר עמוס בר  

כיבוד קל וסיור בתערוכה  11:00–10:30

מושב 2:  13:30–11:00
יו"ר: פרופ' אשר שושן, ד"ר כרמית זיו-אבנון, ד"ר דגנית סמואל  

חיסון גרדסיל 9 - מה חדש?  11:20–11:00
פרופ' צבי ואקנין, יו"ר החברה הישראלית לקולפוסקופיה פתולוגיה של צוואר הרחם  

זיהומים המועברים במגע מיני בנערות, האם הגיע זמן לסקר לאומי?  11:40–11:20
ד"ר קרן אולשטיין, מנהלת המרכז הארצי למחלת הנסן, מיקרוביולוגיה קלינית ומחלות   

זיהומיות, מרכז רפואי "הדסה עין-כרם", ירושלים   

חידושים במגוון הטיפולים בנערות עם שחלות פוליציסטיות  12:00–11:40
ד"ר מיכל אייזנר, מחלקת נשים, מרכז רפואי "בילינסון", פתח-תקוה  

הטיפול במנורגיה קשה בנערות  12:20–12:00
ד"ר דבורה באומן, יו"ר החברה הישראלית לגינקולוגיה של ילדות ומתבגרות, מרכז רפואי    

"הדסה עין-כרם", ירושלים  

שולחן עגול:    12:40–12:20
מניעת זיהומים המועברים במגע מיני בנערות  

מנחה: ד"ר נעמה סרבניק, מרפאת מתבגרות ויחידת הפריה חוץ גופית, מרכז רפואי       
"שערי-צדק", ירושלים  

בהשתתפות המרצים, ד"ר )רס"ן( ורד קלייטמן, ראש תחום נשים בחיל הרפואה  
וד"ר אורלי גולדשטיק, מומחית ביילוד וגינקולוגיה  

סיור "לפני שבת" - באזור עמק רפאים  13:45–12:40
ד"ר שי בדיחי, מתמחה בילדים, מרכז רפואי "שערי-צדק", ירושלים  



המלצות משרד הבריאות לנטילת חומצה פולית:

"כל אישה, בכל יום -
במהלך כל גיל הפוריות"

מתוך חוזר ראש שירותי בריאות הציבור, פברואר 2013

מזכירות הכינוס:

דרך מנחם בגין 65, ת.ד. 51227 תל אביב 6713818
טל. 03-7959603, פקס: 03-5175155


