
יום שלישי 

5 בפברואר 2019
ל' בשבט תשע"ט

מלון “דן כרמל", חיפה

האיגוד הישראלי
למיילדות וגינקולוגיה
סניף חיפה והצפון

לכינוס האיגוד הישראלי
למיילדות וגינקולוגיה

סניף חיפה והצפון

הזמנה



חברי ועד הסניף:

פרופ' זאב וינר, יו"ר

ד"ר לנה שגיא דאין, מזכירה

ד"ר חנה שפירא, גזברית

מתכבדים להזמינך 
לכינוס האיגוד הישראלי
למיילדות וגינקולוגיה

סניף חיפה והצפון

שיתקיים ביום שלישי
5 בפברואר 2019
ל' בשבט תשע"ט

מלון “דן כרמל", חיפה

האיגוד הישראלי
למיילדות וגינקולוגיה
סניף חיפה והצפון



תוכנית הכינוס
התכנסות, רישום, כיבוד קל וסיור בתערוכה  09:00 – 08:00

ברכות ודברי פתיחה  09:15 – 09:00
סיכום עבודות המחקר אשר הוגשו והכרזה על העבודות הזוכות במענקי המחקר   

פרופ' זאב וינר, יו"ר סניף חיפה והצפון, האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה   

מושב א': גנטיקה   10:10 – 09:15

יו"ר: פרופ' ציפי פליק, ד"ר עדאל שלאעטה  

אבחון טרום השרשה, PGD: האינדיקציות והתהליך  09:45 – 09:15
פרופ' חגית בריס, מנהלת המכון הגנטי, מרכז רפואי רמב"ם, חיפה  

  
גנטיקה של ריבוי ומיעוט מי שפיר והצגת נייר העמדה החדש  10:10 – 09:45

ד"ר לנה שגיא-דאין, מכון לגנטיקה – מחלקת נשים, מרכז רפואי "כרמל", חיפה  

מושב ב': מאחורי דלתות סגורות   11:15 – 10:10

יו"ר: פרופ' יעקב בורנשטיין, פרופ' משה בן-עמי  

הקדמה   10:20 – 10:10
פרופ' מרתה דירנפלד, מנהלת IVF, מרכז רפואי "כרמל", חיפה  

ועדה לבחירת מין הילוד מסיבות שאינן רפואיות בישראל: המדיניות ויישומה   10:45 – 10:20
גב' נירית פסח, השירות הארצי לעו"ס, משרד הבריאות   

ועדות להפסקות הריון מעל גבול החיות: מקרים מהחיים  11:15 – 10:45
ד"ר שלומי שגיא, מנהל מחלקת נשים ויולדות, מרכז רפואי "בני ציון", חיפה  

כיבוד קל וסיור בתערוכה  11:45 – 11:15

מושב ב': גינקולוגיה   13:00 – 11:45

יו"ר: ד"ר בני פיינר, ד"ר שבתאי רומנו   

השימוש באולטרה-סאונד לשם אבחנה וקביעת חומרת מחלת האנדומטריוזיס  12:10 – 11:45
ד"ר יעל גולדברג, מנהלת יחידת האולטרה-סאונד, מחלקת נשים ויולדות, מרכז רפואי "כרמל", חיפה  

אנדוסקופיה בגישה נרתיקית, האם אנו עומדים לפני מהפכה בניתוחים הגינקולוגים?  12:35 – 12:10
פרופ' ליאור לוינשטיין, מנהל יחידת נשים, מרכז רפואי רמב"ם, חיפה  

הפחתת קרעים מתקדמים בעת לידה נרתיקית  13:00 – 12:35
ד"ר שמעון גינת, מחלקת נשים, מרכז רפואי "וולפסון", חולון  

הרצאת העשרה  13:30 – 13:00
"סודות שפת הגוף"   

הרצאה מלאת קצב והומור   
באמצעות כלים פשוטים ניתן יהיה ליישם את אומנות שפת הגוף בחיי היומיום  

גב' אורלי דימנט, מומחית למשא ומתן, שפת גוף וניהול משברים  

ארוחת צהרים  13:30



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


