
 

 

 
 

 קולוגים, אנדוקרינולוגים וכל הצוותים יום עיון משותף לגינ

  ריוןהמטפלים בנשים בה

 "אנדוקרינולוגיה והריון"בנושא: 

 ב"פתש בחשון ב', 2021 באוקטובר 8, שישייום 

                          מקוון

 תכנית מדעית 
 , ד"ר יואל טולדנוזיו-רינת גבאי בן פרופ'המפגש:  ימרכז

 

09:00 – 09:10 

 

 וברכותפתיחה דברי 
מרכז ה מומחה ברפואה פנימית ואנדוקרינולוגיה, יחידת אם ועובר,יואל טולדנו, ד"ר 

 קוהת-, פתחקמפוס בילינסון-רפואי רביןה
 חדרה ,הלל יפה רפואיהמרכז ה לת מחלקת אם ועובר,מנה, זיו-רינת גבאי בן פרופ'

 

 - יהריונ-סוגיות עוד בשלב הטרום מטבולי א':מושב  10:05 – 09:10

 ה חדש?מ -סוכרת והשמנת יתר על קצה המזלג 

 

09:10 – 09:20 

 

 2וסוג  1זה לא רק סוג  - קלסיפיקציה חדשה של סוכרת
ות, מאוחדת; הפקולטה לרפואה, ברחובמנהלת מכון סוכרת פרופ' הילה קנובלר, 

 האוניברסיטה עברית, ירושלים
 

09:20 – 09:30 

 

 הטיפול התרופתי המודרני בהשמנת יתר: מה הגינקולוג צריך לדעת?
רפואי שערי המרכז הרופאה בכירה ביחידה להפריה חוץ גופית,  סרבניק,ד"ר נעמה 

 , ירושליםצדק
 

09:30 – 09:40 

 

 מה חדש? -לוגים ם לגינקוב' של משאבות וסנסורי-א'
 , חדרההלל יפה רפואיהמרכז המרפאת סוכרת בהריון, ד"ר אסתי מאור, 

 

09:40 – 09:50 

 

AGP ו- TIRמדדי איזון עדיפים לטווח הקצר ומתאימים להריון : 
 ,מנהלת המרפאה לאנדוקרינולוגיה מיילדותית וגינקולוגית ד"ר אורית ברנהולץ ,

 רושלים, ישערי צדק המרכז הרפואי
 

 דיון 10:05 – 09:50
 

  -סוגיות בלתי פתורות סביב ההיריוןמטבולי ב': מושב  11:05 – 10:05
 היפרגליקמיה והשמנת יתר 

 
  ניתוח בריאטרי סביב היריון: פנים רבות לו 10:20 – 10:05

 שבע-, באררפואי סורוקהה מרכזה, מנהל מחלקות נשים ויולדות ב'פרופ' אייל שיינר, 
 

 

 
 



 

 

 
 

 המשך -תכנית מדעית 

 

 המשך מטבולי ב':מושב  11:05 – 10:05
 

 וכרת או לא?ס - 95וכר בצום בתחילת ההיריון מעל ס-ושוב השאלה הנצחית 10:35 – 10:20
 השומר-, תלרפואי שיבאהמרכז ה אחראית מרפאת אם ועובר,ד"ר קרן אופיר, 

 

 ?GTT ?Flat GTT -ערך בודד? היפו ב -"אטיפית" GTTעקומת  10:50 –   10:35
, רפואי הלל יפהה מרכזהעובר, מנהלת מחלקת אם ו, זיו -רינת גבאי בן פרופ'
  חדרה

 

 ןדיו 11:05 – 10:50

11:05 – 11:50 
 

 צירי התירואיד והאדרנל מושב מטבולי ג':

 

11:05 – 11:20 Subclinical Hypothyroidism   פל? לטפל או לא לט -ההיריוןבתקופת 
  זאת השאלה

מפוס ק-רפואי רביןהמרכז המכון אנדוקריני,  רופאה בכירה,פרופ' דניה הירש, 
 תקוה-, פתחבילינסון

 

20:11 – 511:3 Non-Classic CAH – ברירת המחדל של הטיפול בהחלט השתנתה 
וביחידה  ריון בסיכון גבוהירופאה בכירה ביחידה לה, ד"ר תמר אשכולי

 שבע-, בארסורוקה רכז הרפואילאנדוקרינולוגיה, המ
 

 ודברי סיכוםדיון  :5011 – 511:3
 זיו-רינת גבאי בן פרופ'

  ד"ר יואל טולדנו

 חברי ועד האגודה           הישראלית חברי ועד החברה
 :הישראלית לאנדוקרינולוגיה        לרפואת האם והעובר: 

 , נשיאפרופ' גיל ליבוביץ                                יו"ר, נוןפרופ' יואב י

 , מזכירהד"ר מרב פרנקל                 , מזכירהפרופ' טל בירון שנטל

 , גזבריתיבלונסקי-ד"ר גליה גת                          פרופ' אשר בשירי, גזבר

 ד"ר יואל טולדנו                            זיו-רינת גבאי בן פרופ'
     סימונה גלסברג פרופ'                                       "ר יפעת וינרד

  ד"ר חופית כהן                                          ד"ר חן סלע
 פרופ' פיליפה מלמד                            עידו שולט .פרופ' מ.ק

 ד"ר יעל קופרמן                                                           
 
 
 
 

 :יום העיון מזכירות


