האיגוד הישראלי
למיילדות וגיניקולוגיה

זיהומים במיילדות וגיניקולוגיה
עדכונים ,מחלוקות ופתרונים

 11באוקטובר2010 ,
ג' בחשון ,תשע"א
אודיטוריום בית חנה
מרכז רפואי צאנז ,בית חולים לניאדו ,נתניה

תכנית והרשמה

בס"ד
חברים יקרים,
אנו מתכבדים להזמינכם לכנס זיהומים במיילדות וגיניקולוגיה .עדכונים ,מחלוקות ופתרונים
אשר יתקיים ב 11 -באוקטובר 2010 ,במרכז רפואי צאנז ,בית חולים לניאדו ,נתניה.
מרצה אורח אשר אישר הגעתו להרצות במסגרת הכנס הוא:
Jack D. Sobel
Dept. of Medicine, Wayne State University School of Medicine, Detroit,
Michigan, USA

בקשתנו ממנהלי המחלקות והרופאים הבכירים לעודד מתמחים וסטודנטים להגיע ולהשתתף בכנס.
כמו כן ,לדאוג להפחית את עומס העבודה לקראת הכנס על מנת לאפשר למרבית הרופאים להגיע!
אנו בטוחים שמצפה לנו מפגש מלמד ומהנה.
אנא ,שמרו את התאריכים ביומנכם.

להתראות בכנס,

דר' מוטי בן-דוד
יו"ר הכנס

יו"ר הכנס
מוטי בן דוד ,מח' נשים ,בית חולים לניאדו ,נתניה

ועדה מארגנת
מוטי חלק ,המח' לגניקולוגיה ומיילדות ,המרכז הרפואי הלל יפה ,חדרה
יעקב ממט ,אגף אימהות ,בית חולים לניאדו ,נתניה

ועדה מדעית
דוד חיים ,מח' נשים ויולדות ,המרכז הרפואי הלל יפה ,חדרה
גרשון קרן ,היחידה למחלות זיהומיות ,המרכז הרפואי הלל יפה ,חדרה
צבי שמעוני ,מח' פנימית ב' ,בית חולים לניאדו ,נתניה

מתאמת הכנס
שרי פרקש ,בית חולים לניאדו ,נתניה

מידע כללי
מיקום הכנס
אודיטוריום בית חנה ,רח' רבי מאיר  ,8קריית צאנז ,נתניה )בסמוך לבית חולים לניאדו(.

שפת הכנס
עברית למעט הרצאתו של המרצה האורח.
הרשמה
ההרשמה הינה ללא תשלום.
תערוכה
במסגרת הכנס תתקיים תערוכת ציוד רפואי ותרופות.
מזכירות הכנס
חברת טרגט כנסים בע"מ
ת.ד ,29041 .תל-אביב 61290
טל ,03-5175150 :פקס03-5175155 :
דוא"לobgyn@targetconf.com :
www.laniado.org.il
hy.health.gov.il

תכנית

בס"ד

 08:00התכנסות ,רישום ,קפה/תה וביקור בתערוכה
 08:45דברי ברכה
חיים המרמן ,מנכ"ל בית החולים לניאדו
אלון מוזס ,יו"ר האיגוד הישראלי למחלות זיהומיות
יעקב ממט ,אגף אימהות ,בית חולים לניאדו ,נתניה

__________________________________________________________________
מושב  - Iזיהומים בגיניקולוגיה

10:00-09:00

__________________________________________________________________
יו"ר:

09:00

אלון מוזס ,הדסה עין-כרם ,ירושלים
שפירא מרווין ,המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי ,תל-אביב
?RECURRENT CANDIDA VAGINITIS - WHAT'S NEW
Jack D. Sobel
Dept. of Medicine, Wayne State University School of Medicine, Detroit,
Michigan, USA

 09:30אבחון מולקולרי של זיהומים
חנה שפרכר
אגף המעבדות ומעבדה מיקרוביולוגית ,המרכז הרפואי רמב"ם ,חיפה
 - STD 09:45האמנם מתחוללת מגפה?
דן מיכאל
היחידה למחלות זיהומיות ,המרכז הרפואי וולפסון ,חולון

__________________________________________________________________
מושב  - IIשולחן עגול

10:30-10:00

TUBO OVARIAN ABSCESS

__________________________________________________________________
יו"ר:

יעקב בורנשטיין ,ביה"ח לגליל המערבי ,נהריה
עוזיאל בלר ,ביה"ח שערי צדק ,ירושלים

 10:00טיפול שמרני
מרדכי בן דוד
מחלקת נשים ,ביה"ח לניאדו ,נתניה
 10:10טיפול כירורגי-לפרוסקופי
אברהם גולן
אגף נשים ויולדות ,המרכז הרפואי וולפסון ,חולון
 10:20דיון
 10:30הפסקת קפה וביקור בתערוכה

__________________________________________________________________
מושב  - IIIזיהומים בעובר וביילוד

12:00-11:00

__________________________________________________________________
יו"ר:

אורי רובינשטיין ,ביה"ח לניאדו ,נתניה
אייל שיף ,המרכז הרפואי שיבא ,תל-השומר

 - CMV 11:00עדכון
גליה רהב
היחידה למחלות זיהומיות ,המרכז הרפואי שיבא ,תל-השומר
 11:15אבחון מחלות זיהומיות בעובר באמצעות הדמיה
ליאת בן סירה
היחידה להדמיית ילדים ,המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי ,תל-אביב
 11:30מחלות זיהומיות נרכשות  -בילודים
יעקב אמיר
מח' ילדים אשפוז ג' ,המרכז הרפואי שניידר לרפואת ילדים ,פתח-תקווה
 11:45למי נחוצה בדיקת  GBSבהריון?
מוטי חלק
המחלקה לגיניקולוגיה ומיילדות ,המרכז הרפואי הלל יפה ,חדרה
 12:00הפסקת קפה וביקור בתערוכה

__________________________________________________________________
מושב  - IVזיהומים באם ההרה

14:15-12:30

__________________________________________________________________
יו"ר:

אייל סיון ,המרכז הרפואי שיבא ,תל-השומר
אליעזר שלו ,המרכז הרפואי העמק ,עפולה

 - Listeriosis 12:30עד כמה חמור?
רן ניר-פז
המחלקה למיקרוביולוגיה קלינית ומחלות זיהומיות ,המרכז הרפואי הדסה ,עין-כרם ,ירושלים
 12:45אנטיביוטיקה מניעתית במיילדות וגיניקולוגיה  -למי ,למה ומתי?
צבי שמעוני
מח' פנימית ב' ,ביה"ח לניאדו ,נתניה
 13:00זיהום ודלקת כגורם ללידה מוקדמת
משה מזור
מח' יולדות ב' ,המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה ,באר-שבע
 . HIV 13:15מה התחדש?
מיכל חוברס
היחידה למחלות זיהומיות ,המרכז הרפואי ספיר ,ביה"ח מאיר ,כפר-סבא
 13:30זיהומי דרכי השתן בהריון
ראול רז
היחידה למחלות זיהומיות ,המרכז הרפואי העמק ,עפולה
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF BACTERIAL VAGINOSIS - WHAT'S NEW? 13:45
Jack D. Sobel
Dept. of Medicine, Wayne State University School of Medicine, Detroit,
Michigan, USA

 14:15ארוחת צהרים וסיום

האיגוד הישראלי
למיילדות וגיניקולוגיה

זיהומים במיילדות וגיניקולוגיה
עדכונים ,מחלוקות ופתרונים
 11באוקטובר ,2010 ,ג' בחשון ,תשע"א
מרכז רפואי צאנז ,בית חולים לניאדו ,נתניה

טופס רישום
אנא מלא/י בכתב ברור ושלח/י אל :מזכירות הכנס  -חברת טרגט כנסים בע"מ ,ת.ד ,29041 .תל-אביב 61290
טל ,03-5175150 :פקס ,03-5175155 :דוא"לobgyn@targetconf.com :

תואר [ ] :פרופ'
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] [ רופא מתמחה

] [ מר

] [ גב'

שם פרטי___________________________ שם משפחה _________________________
כתובת מקום עבודה ______________________________________________________
___________________________________________________________________
טלפון עבודה _______________________ פקס עבודה _________________________
כתובת פרטית _________________________________________________________
טלפון בבית _______________________ טלפון נייד ___________________________
דואר אלקטרוני ________________________________________________________

