הכינוס יעסוק בנושאים חשובים לכולנו,
לאבחון וטיפול מיטבי ,במרפאות ובבתי
החולים.
במתבגרות,
המטפלים
רופאים
מתמודדים לעיתים מזומנות עם אל
וסת ראשוני או שניוני .בכינוס זה נסקור
את ההיבטים השונים של הפרעה זו החל
ממומים במערכת הרביה – שעליה תרחיב
את היריעה אורחת הכבוד:
פרופ‘  ,Lesley Breechמסינסינטי ,ארה“ב ,בעלת
מוניטין בתחום .בנוסף נדון גם בהפרעות גנטיות והורמונליות
התורמות למורכבות בעית האל וסת.
נדון גם בנושא שמוש מושכל באמצעי מניעה למתבגרות
המטופלות בתרופות אחרות.
בתחום המיניות ,נעסוק בשאלה הפילוסופית :האם יש גיל
מתאים לתחילת פעילות מינית? מתי זה קורה מתוך בחירה
ומתי מתוך כפיה ואיך נזהה את סימני הכפיה ,בבדיקה גופנית
של העריה או על סמך סיפור או ציור של הילדה הפגועה ?!

תכננו שנה ברוכת פעילות ,רק שיתופכם המלא יאפשר
השגת המטרה  -קידום בריאותן ורווחתן של ילדות
ומתבגרות .הצעות ,הארות והערות תתקבלנה בברכה.
בברכת שנה טובה

דמי רישום
עד 15/10/10
170
רופאים שאינם חברים
110
רופאים חברים בחברה
מתמחים ומקצועות פרארפואיים 80
החברה המארגנת :א.מ .כנסים בע“מ
טל ,03-6081520 .פקס03-6081522 .

אחרי
190
130
100

הכינוס השנתי ה–14
של החברה הישראלית
לגינקולוגיה
של ילדות ומתבגרות -
חגי“ם

ועד החברה

• דר‘ דבורה באומן –יו“ר
• דר‘ רות גייסט–מזכירה
• דר‘ ארי הלוי-גיזבר
• דר‘ אורלי גולדשטיק
• דר‘ נאוה שטופמן
• דר‘ נסיה לנג
• דר‘ דוד צנגן

אנא ציינו לפניכם את מועדי מפגשי
העניין של החברה בשנה הקרובה
) 14ינואר  20 ,2011מאי (2011

תתאפשר הסעה מאורגנת
מתחנת רכבת ת“א צפון.
י“ז חשון תשע“א
25.10.2010
מלון דניאל ,הרצליה

הכינוס השנתי ה–14
של החברה הישראלית
לגינקולוגיה
של ילדות ומתבגרות
 חגי“ם”חברים וחברות ,יקרים ויקרות
זה הזמן לצאת אל האורות.
חגי“ם אתכם מזמינה
לחג החגי“ם  -זה ”כנס השנה“
עשרים וחמישה לאוקטובר  -רשמו לפניכם,
לא לפני ,לא אחרי ותמיד לצידכם.
הפעם נתארח במלון דניאל
רופאים ,רופאות ובעלי ענין כולל.
לכן  -זו התכנית ,עם לוח הזמנים
חברים וחברות
אתם מוזמנים!“

אנו שמחים להזמינכם לכינוס ה14-
של החברה הישראלית לגינקולוגיה
של ילדות ומתבגרות,
אשר יערך בתאריך י“ז חשון תשע“א
25.10.2010
במלון דניאל ,הרצליה

תכנית הכינוס
 08:15-08:45התכנסות ,רישום כיבוד קל וסיור בתערוכה

 11:20-11:50סיור בתערוכה וכיבוד קל

 08:45-09:00דברי פתיחה וברכות
פרופ‘ אריה הרמן
יו“ר האיגוד למיילדות וגינקולוגיה

דר‘ דבורה באומן
יו“ר החברה הישראלית לגינקולוגיה של ילדות ומתבגרות

 11:50-12:50מושב שלישי :
יו“ר  :פרופ‘ מ .ברקוביץ  ,דר‘ נאווה שטופמן

 11:50-12:20תסמיני עריה –לדן כביטוי לניצול מיני
דר‘ יורם בן יהודה
מנהל מלר“ד ילדים ויו“ר הוועדה להגנת הילד,
בית החולים האוניברסיטאי הדסה עין כרם

 09:00-10:20מושב ראשון :
פרופ ’ מוטי גולדנברג ,דר‘ אורלי גולדשטיק

 09:00-09:30שימוש מושכל באמצעי מניעה בשילוב עם
תרופות אחרות

 12:20-12:50מתי אפשר כבר להתחיל ? בשלות
לקיום יחסי מין בראי הפסיכיאטריה
דר‘ גל שובל

דר‘ רות קיציס ,מנהלת היחידה לפרמקולוגיה קלינית,
ביה“ח כרמל ,חיפה

09:30-10:20

Updates in diagnosis and treatment
Mullerian Anomalies
Prof Lesley Breech, Chief, Section of
Pediatric and Adolescent Gynecology,
.Division of Adolescent Medicine
Cincinnati Children’s Hospital Medical Center

 10:20-11:20מושב שני :
פרופ‘ דרורית הוכנר-צלניקר ,דר‘ רות גייסט

 10:20-10:50שימור פוריות במתבגרות
פרופ‘ טליה אלדר-גבע
מנהלת היחידה לאנדוקרינולוגיה וגנטיקה של הפריון,
המרכז הרפואי שערי צדק ,ירושלים

 10:50-11:20ההיבט הגנטי של בנות עם אל וסת ראשונית
דר‘ לינה בזל-ונגייט
מנהלת השרות הגנטי ,מרכז רפואי שניידר לילדים ,פ“ת

ס .מנהל מחלקת יום לנוער במרכז לבריאות
הנפש ”גהה“ ואוניברסיטת תל-אביב

 12:50-13:50הרצאת העשרה :מנחה דר‘ אתי רום
המשמעות של ציורי ילדים
פרופסור רחל לב-ויזל
ראש בית הספר לטיפול באמצעות אמנויות,
אוניברסיטת חיפה

 13:50-14:00סיכום ונעילת הכינוס
14:00

ארוחת צהרים

