בית הספר לאנדוקרינולוגיה וגנטיקה של הרבייה

מקום :אוניברסיטת תל אביב ,אולם דולפי

מפגש חמישי :יום שישי 15.2
פריון הגבר
המיקום יהיה אוניברסיטת תל אביב ,אולם דולפי
ימי העיון מתקיימים בימי שישי בבוקר.
יש להירשם לכל מפגש בנפרד
שכ"ל מסובסד במלואו על ידי איל"ה ,השתתפות הלומדים הנה ללא תשלום
* רק לחברי אילה ,האיגוד הישראלי למילדות וגינקולוגיה והאגודה האנדוקרינית

 08:00-08:30התכנסות
מנהלי המפגש:

פרופ' משנה שחר קול ,מנהל יחידת  ,IVFבית החולים אלישע ,חיפה
דר' יואל טולדנו ,מומחה ברפואה פנימית ובאנדוקרינולוגיה ,יחידת אם ועובר ,בי"ח
לנשים ,מרכז רפואי רבין -בילינסון

08:30-09:00

מה העתיד צופן לנו? הבשלת תאי זרע בתנאי מעבדה ,הפקת תאי זרע
מתאי נבט
פרופ' מחמוד חליחל,

The Shraga Segal Dept Microbiology, Immunology and Genetics. The Center of
Advanced Research and Education in Reproduction
הפקולטה למדעי הבריאות ,אוניברסיטת בן גוריון של הנגב

שיטות מעבדתיות לזיהוי ובחירת זרע ,הקפאת זרע בודד בויטריפיקציה
09:00-09:30
דר' פבל איציקסון ,מנהל מעבדת  ,IVFאסותא ראשון לציון
09:30-10:00

סמנים טסטיקולריים מינקות לבגרות

דר' עדי אורבך ,יחידה לאנדוקרינולוגיה ילדים ,המרכז הרפואי שערי צדק

 10:00-10:30הפסקת קפה וכיבוד קל
הטיפול התרופתי באי-פריון הגבר
 10:30-11:00דר' שלומי ברק ,היחידה לפריון והפריה חוץ גופית ,בי"הח האוניברסיטאי אסותא

אשדוד

שיטות כירורגיות להפקת זרע ,מה הסיכון לממאירות בקרב גברים עם
ספיקת זרע נמוכה?
11:00-11:30
דר' רענן טל ,מרפאת פוריות הגבר ,היחידה לנוירו-אורולוגיה ,המרכז הרפואי

רמב"ם

 11:30-12:00דיון עם הקהל

הסדר חנייה :לנוחיותכם ,קיימות שתי אפשרויות
 .1המעוניינים באישור כניסה לאוניברסיטה עם רכב – ניתן להעביר ישירות לאונ' צילום רישיון רכב בתוקף.
את הצילום ניתן לשלוח לפקס  03-6406784או לשלוח במייל חוזר ואנו נעביר אליהם .יש לקחת את המדבקה
לרכב ביום העיון.
 .2ניתן לחילופין להחנות בחניון של רפואת שיניים ברחוב קלצ'קין .יש להביא את השובר של החניון למפגש
ואנו נחתים את השובר לצורך חניה ללא תשלום.

ההשתתפות הינה חינם אך כרוכה בהרשמה מראש
להרשמה לחץ כאן
יש להירשם לכל מפגש בנפרד

הנושאים לשנה הקרובה
12.04.2019

סוגיות באתיקה ומשפט

07.06.2019

יום עיון גנטיקה
* התאריכים נתונים לשינוי

מצפים לראותכם!

כניסה לאתר איל"ה

פראגון דן כנסים
טלפון  /פקס03-5767733 :
דוא"לDRajmilevich@paragong.com :

