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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



תכנית
התכנסות, סיור בתערוכה וכיבוד קל    09:00-08:00

ברכות, דברי פתיחה ועדכונים מהוועד     09:15-09:00
ד"ר רות גייסט, יו"ר החברה הישראלית לגינקולוגיה של ילדות   

ומתבגרות  

מושב מס' 1: אנדוקרינולוגיה  
יו"ר: ד"ר דוד שטריך, ד"ר פלוריס לוי-חדמי  

   Management of children and adolescents with DSD        10:00-09:15
Prof. Charles Sultan

 Pediatric Endocronology Gynecology unit,
 Departmet of Pediatrics, University Hospital of Montpellier,
 France
בריאות העצם במתבגרות: האם תכשירים למניעת הריון תורמים    10:40-10:00

או פוגעים?   
פרופ' צופיה איש-שלום, מומחית לרפואה פנימית אנדוקרינולוגיה    

וסוכרת, סיו"ר העמותה הישראלית לאוסטיאופורוזיס ומחלות עצם  

סיור בתערוכה וכיבוד קל    11:00-10:40

מושב מס' 2: דימוי גוף  
יו"ר: ד"ר אתי רום, ד"ר נאוה שטופמן  

 Management of the adolescent with mild to moderate  11:45-11:00
hyperandrogenism
Prof. Charles Sultan

 Pediatric Endocronology Gynecology unit,
 Departmet of Pediatrics, University Hospital of Montpellier,
Franc

המשמעות הרגשית של התבגרות מינית מוקדמת  12:15-11:45
ד"ר גל שובל, מנהל מיון ילדים ונוער, ומ"מ מנהל מחלקת יום   
לנוער, המרכז לבריאות הנפש גהה. מרצה בכיר אונ' תל-אביב  

מילת נשים בקרב יולדות מאריתריאה – סיבוך מילדותי והגישה  13:00-12:15
לטיפול במהלך לידה  

ד"ר אבינועם צברי, מנהל מחלקת נשים ויולדות, בית חולים   
יוספטל, אילת  

מושב מס' 3:  אונקולוגיה  
יו"ר: פרופ' טליה לוי, ד"ר רם איתן  

החלמה מסרטן בגיל הילדות:  אתגר מתמשך   13:30-13:00
פרופ' מיכאל ויינטראוב, מנהל המחלקה להמטולוגיה-אונקולוגיה    

והשתלת מח עצם ילדים, הדסה, ירושלים  

 Fertility preservation in girls   14:00-13:30
פרופ' אריאל רבל, מנהל תכנית תרומת ביצית, הדסה  

יו”ר סניף ירושלים, האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה  

סיכום הכנס וארוחת צהרים  14:00

ועד החברה
ד”ר רות גייסט - יו”ר החברה

ד”ר אורלי גולדשטיק - מזכירה
ד”ר אחינעם לב-שגיא - גזברית ואחראית אתר האינטרנט

ד"ר יורם בן יהודה
ד”ר פלוריס לוי-חדמי
ד"ר נסיה לנג-פרנקו

ד”ר טלי סחר

הכינוס השנתי של החברה 
הישראלית לגינקולוגיה 

של ילדות ומתבגרות

יום רביעי, 18 בנובמבר 2015 
ו' בכסלו תשע"ו

מלון "לאונרדו סיטי טאואר", רמת-גן


