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חברי ועד הסניף:
ד"ר חן סלע, יו"ר

ד"ר דן ולסקי, גזבר
ד"ר חזי הורן, רכז תכנים מדעיים

ד"ר דבורה באומן, מזכירה
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תוכנית הכינוס
התכנסות, רישום, כיבוד קל וסיור בתערוכה  09:00 - 08:00

ברכות ודברי פתיחה - ד"ר חן סלע, יו"ר הסניף  09:10 - 09:00

מושב א': נישה רחמית ואנדומטריוזיס – יש מה לחדש        10:30 - 09:10
יו"ר: ד"ר בוריס צוקרמן, ד"ר רונית גלעד, ד"ר טל עמבר                    

מנחה: ד"ר דבורה באומן, המרכז הרפואי "הדסה עין-כרם", ירושלים  

נישה ברחם: האם הגישה הטיפולית מבוססת ראיות  09:25 - 09:10
ד"ר פאיז חטיב, המרכז הרפואי "שערי-צדק", ירושלים  

תובנות בהתפתחות האנדומטריוזיס  09:40 - 09:25
ד"ר טל סער, המרכז הרפואי "הדסה הר-הצופים", ירושלים  

אנדומטריוזיס – האם הדמיה יכולה לשמש ככלי אבחנתי מהימן   09:55 - 09:40
ד"ר מיכל זיצ'ק, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל-השומר  

Primum non nocere – אנדומטריוזיס במתבגרות  10:10 - 09:55
ד"ר דבורה באומן, המרכז הרפואי "הדסה עין-כרם", ירושלים  

הטיפול הכירורגי באנדומטריוזיס  - מתי ואיך?  10:30 - 10:10
ד"ר אורי דיאור, המרכז הרפואי "הדסה עין-כרם", ירושלים  

דיון  10:40 - 10:30

כיבוד קל וסיור בתערוכה  11:10 – 10:40

מושב ב': ניהול מומי עובר מורכבים בגישה מולטידיסציפלינרית  12:40 – 11:10
יו"ר: פרופ' שמחה יגל, ד"ר רפי בולדס, ד"ר אורי חן  

מרכז רפואי שערי-צדק  
מנחה: ד"ר אייל מזעקי, מנהל מרפאת מומים  

מרפאת אביט"ל )אבחון טרום לידתי( –   
עקרונות ניהול מרפאה רב תחומית, ד"ר אייל מזעקי  

צפלוצנטזיס בניהול לידה של עובר עם מאקרוצפליה, ד"ר אלה קיטרוסר  
שינוי מציל חיים באבחנה של מום קרדיו-וסקולרי, ד"ר אייל מזעקי  

מרכז רפואי "הדסה הר-הצופים"  
מנחה: ד"ר דן ולסקי, מנהל יחידת האולטרה-סאונד  

תאומים מונוכוריוניים, ביכוריוניים – ומה שבינהם  
הצגת מקרים מיוחדים, ד"ר דן ולסקי  

היבטים גנטיים, ד"ר חגית דאום  

מרכז רפואי "הדסה עין-כרם"  
מנחה: ד"ר שי פורת, מנהל יחידת האולטרה-סאונד  

חסימה בדרכי השתן התחתונות Luto, ד"ר ראני חאג' יחיא  
"החיים והמוות ביד הלשון" – מיקרוגנטיה קשה, ד"ר ליאת מתן  

הרצאת אורח: מבט פסיכולוגי על הצד האפל של האנושות   13:40 – 12:40
גב' אפרת הראל היימן, פסיכולוגית קלינית   

מטפלת בנפגעי מערכות יחסים פסיכופטית  

ארוחת צהרים   13:40



המלצות משרד הבריאות לנטילת חומצה פולית:

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

מתוך חוזר ראש שירותי בריאות הציבור, פברואר 2013

תודתנו נתונה לחברות נותנות החסות

מזכירות הכינוס:

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


