
הכינוס השנתי של 
החברה הישראלית לאמצעי מניעה 

ובריאות מינית 

יום שישי 

12 ביולי 2019
ט' בתמוז תשע"ט

מלון “לאונרדו סיטי-טאואר", רמת-גן

הזמנה

האיגוד הישראלי
למיילדות וגינקולוגיה



האיגוד הישראלי
למיילדות וגינקולוגיה

מתכבדים להזמינך
לכינוס השנתי של החברה הישראלית 

לאמצעי מניעה ובריאות מינית 

יום שישי 

12 ביולי 2019
ט' בתמוז תשע"ט

מלון “לאונרדו סיטי-טאואר", רמת-גן

ד"ר אדם גבע
פרופ' יגאל וולמן

ד"ר משה זלוצ'ובר
פרופ' מוטי חלק

ד"ר דגנית סמואל-אביטל
ד"ר נגה פורת

פרופ' אשר שושן

חברי ועד החברה:
ד"ר אריה ישעיה, יו"ר
ד"ר עמוס בר, מזכיר

ד"ר יצחק פיינשטין, גזבר
פרופ' דניאל זיידמן, אחראי ועדה מדעית

פרופ' ראול אורביטו 
ד"ר אידה אמודאי

פרופ' יעקב בורנשטיין
פרופ' אמנון בז'זינסקי



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

מושב 1                    11:10-09:00
יו"ר: פרופ' ארנון ויז'ניצר, פרופ' טל  בירון-שנטל, ד"ר יצחק פיינשטין  

דברי פתיחה וברכות  09:10-09:00
ד"ר אריה ישעיה, יו"ר החברה הישראלית לאמצעי מניעה ובריאות מינית, המרכז הרפואי "בילינסון",   

פתח-תקוה  
התקן תוך רחמי מ - Dalkon Shield ועד IUB ו- IUS - מהפך בגישה  09:30-09:10

ד"ר אריה ישעיה, יו"ר החברה הישראלית לאמצעי מניעה ובריאות מינית, המרכז הרפואי "בילינסון",   
פתח-תקוה  

סיכום של שנת שמוש בהתקן הבלרין בשוויץ וישראל   09:50-09:30
ד"ר אילן ברעם, מומחה בגינקולוגיה וממציא ההתקן  

Kyleena - התקן הורמונלי חדש בישראל   10:10–09:50
ד"ר עמוס בר, רופא בכיר קופ"ח מכבי, מזכיר החברה לאמצעי מניעה ובריאות מינית  

התקן תוך רחמי - התלבטויות קליניות שכיחות  10:30–10:10
ד"ר עוז גביש, סגן מנהל מחלקת נשים, המרכז הרפואי "בילינסון", פתח-תקוה  

התקן תוך רחמי בעת הלידה?  10:50–10:30
בעד - ד"ר שבי רומנו, מנהל מחלקת נשים, המרכז הרפואי "העמק", עפולה  

נגד - ד"ר גלי פריאנטה, אחראית יח' להריון בסיכון גבוה, מח' נשים ב', המרכז הרפואי  
האוניברסיטאי "סורוקה", באר-שבע       

שולחן עגול:   11:10–10:50
דוקטור, אני כבר מבולבלת - איזה התקן הכי מתאים לי?   

מנחה: ד"ר אריה ישעיה     
בהשתתפות: המרצים    

בראנץ' וסיור בתערוכה  11:40-11:10

מושב 2  13:10–11:40
יו"ר: פרופ' ראול אורביטו, ד"ר נגה פורת, פרופ' יגאל וולמן                    

גרדסיל 9 - האם יש השפעה מגדרית?   12:00–11:40
פרופ' יעקב בורנשטיין,  מנהל מח' נשים ויולדות, המרכז הרפואי לגליל ויו"ר חטיבת נשים ויולדות,    

הפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר-אילן  
אמצעי מניעה בספורטאיות- מה המיוחד?   12:20–12:00

פרופ' דניאל זיידמן, רופא בכיר, אגף נשים ויולדות, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל-השומר   
אחראי ועדה מדעית           

אמצעי מניעה והשמנת יתר, האם בעיה "כבדת משקל"?  12:40–12:20
ד"ר יעל הראל, אחראית מרפאה גינקולוגית של ילדות ומתבגרות, אגף נשים, המרכז הרפואי ע"ש   

שיבא, תל-השומר  
שולחן עגול:  13:10–12:40

יעוץ אמצעי מניעה  - מה חייבים לידע?  
מנחה: פרופ' דניאל זיידמן, רופא בכיר, אגף נשים ויולדות, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל-השומר   

אחראי ועדה מדעית                 
בהשתתפות: המרצים ויו"ר המושב          

תוכנית מדעית

מצפים להשתתפותכם,

ב ב ר כ ה ,

ד"ר אריה ישעיה          ד"ר יצחק פיינשטין          ד"ר עמוס בר          פרופ' דניאל זיידמן
                   יו"ר            גזבר              מזכיר           יו"ר ועדה מדעית



מזכירות הכינוס:

elisheva@target-eec.com דוא"ל: 
טל. 03-7959603, פקס: 03-5175155


