
לחברי העמותה והידידים שלום,

מורחבת  תוכנית  בנינו  השנה  וגינקולוגיה.  במיילדות  לפסיכוסומטיקה  העמותה  של  השנתי  לכנס  מוזמנים  הנכם 

שתענה על מגוון היבטים פסיכוסומטים במיילדות וגינקולוגיה. בכנס ישתתף הנשיא הנבחר של הארגון הבינלאומי 

אחד  הינו  מספרד,  בכיר  גינקולוג  דמונטה,  פרופ'  דמונטה.  קרלוס  פרופ'  וגינקולוגיה,  במיילדות  לפסיכוסומטיקה 

ממתווי ההוראה בתחום הגינקולוגיה לאיחוד האירופאי.

בברכה,

הועדה המדעית והמארגנת: 

פרופ' דליה מררי, פרופ' דב פלדברג, דר' ליאת לרנר- גבע, דר' מיקי בלוך

   יו"ר העמותה                       נשיאת העמותה

פרופ' דב פלדברג                     פרופ' דליה מררי

ההשתתפות בכנס היא ללא תשלום, אך מחייבת הרשמה מוקדמת

להרשמה לכנס לחץ כאן

הצטרפות לעמותה לפסיכוסומטיקה במיילדות וגינקולוגיה:
הנכם מוזמנים להצטרף כחברים בעמותה בתשלום דמי חבר בסך 100 ₪ לשנת 2013.

החברות בעמותה מקנה:
ISPOG חברות בעמותה הבינלאומית  

השתתפות ללא תשלום ביום עיון אחד בשנה  
הזכות לבחור ולהיבחר לועד העמותה, לפעול ולהשפיע   

                                                                                                                                      
העמותה רשומה כמלכ"ר 58-029-524-4 משנת 1997 ופועלת ללא מטרות רווח.

חברי הועד: דר' ליאת לרנר גבע, דר' חנה גילאי גינור, דר' רון האוזר, דר' טל יונגרמן.
חברי ועדת ביקורת: דר' מרים אקרמן בויאר, דר' גיורא קפלן.

מזכירה גזברית: יעל רן
מנהל האתר: עמית פלדברג

להורדת טופס הצטרפות - לחץ כאן

אודיטוריום המכון למחקר רפואי ע"ש פלזנשטיין 

קמפוס בלינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקווה

יום ב', 4 במרץ 2013 

הכנס השנתי של
העמותה לפסיכוסומטיקה במיילדות וגינקולוגיה

הפקה ומזכירות הכנס: חברת "עוז הפקות"
טל: 072-2490520      פקס: 072-2490526

   info@oz-pro.co.il
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התכנסות ורישום 	08:00-08:45

יו"ר:	פרופ'	דליה	מררי,	פרופ'	דב	פלדברג מושב פתיחה:	

דברי פתיחה 	08:45-09:15
דר'	ערן	הלפרן,	מנכ"ל	מרכז	רפואי	רבין 	

פרופ'	יוסף	מקורי,	דקאן	הפקולטה	לרפואה,	אוניברסיטת	תל	אביב 	

פרופ'	ארנון	ויז'ניצר,	מנהל	ביה"ח	לנשים	ע"ש	הלן	שניידר,	מרכז	רפואי	רבין 	

פרופ'	דליה	מררי,	נשיאת	העמותה	לפסיכוסומטיקה	במיילדות	וגינקולוגיה,	אוניברסיטת	תל	אביב 	

פרופ'	דב	פלדברג,	סגן	מנהל	ביה"ח	לנשים	ע"ש	הלן	שניידר,	מרכז	רפואי	רבין	ויו"ר	העמותה	לפסיכוסומטיקה 	

במיילדות	וגינקולוגיה 	

)ISPOG(	ברכות וסקירה על הפעילות הגלובלית של העמותה העולמית לפסיכוסומטיקה במיילדות וגינקולוגיה 	09:15-09:30
Prof. Carlos Damonte (Spain), President ISPOG  

Eating Disorders in the Ob/Gyn Consultation	-	אורח	הרצאת 	09:30-10:00
                                                                                                               Prof. Carlos Damonte (Spain)

יו"ר:	פרופ'	אבי	וייצמן,	דר'	רונית	קוכמן מושב א':	

סימנים ביולוגיים במהלך ההריון עם השלכות התפתחות אוטיזם אצל הילוד 	10:00-10:20
דר'	דוד	מנקוטה,	מנהל	מחלקת	סיבוכי	הריון	ויולדות	באגף	המיילדות	וגינקולוגיה,	 	

המרכז	הרפואי	"הדסה"	עין-	כרם,	ירושלים 	

שינויים הורמונאליים והשפעתם על מצב רוח - הוכחות מחקריות 	10:20-10:40
דר'	מיקי	בלוך,	מנהל	המחלקה	לפסיכיאטריה	אמבולטורית,	מרכז	רפואי	תל	אביב 	

אפיון מיוחד של חרדה ודיכאון אצל זוגות העוברים טיפולי הפריה חוץ גופית 	10:40-11:00
פרופ'	דב	פלדברג,	סגן	מנהל	ביה"ח	לנשים	ע"ש	הלן	שניידר,	מרכז	רפואי	רבין 	

בראנץ' 	11:00-11:30

יו"ר:	דר'	עקב	סגל,	דר'	ליאת	הררי-הולר מושב ב':	

הקשר בין פחד מלידה לבין עמדות כלפי מדיקליזציה של הלידה 	11:30-11:50
פרופ'	יעל	בנימיני,	ביה"ס	לעבודה	סוציאלית,	אוניברסיטת	תל	אביב 	

היבטים פסיכוסומטיים בהפרעות ברצפת האגן 	11:50-12:10
דר'	חיים	קריסי,	ביה"ח	לנשים	ע"ש	הלן	שניידר,	מרכז	רפואי	רבין 	

היבטים רגשיים אצל נשים במחלקה הגינקואונקולוגית 	12:10-12:30
גב'	מיכל	יזרעאלי,	עובדת	סוציאלית,	מחלקת	נשים	היחידה	הגינקואונקולוגית,	 	

ביה"ח	לנשים	ע"ש	הלן	שניידר,	מרכז	רפואי	רבין 	

ניתוח קיסרי לפי דרישה -  האישה, רופא הנשים ומה שבניהם 	12:30-13:00
כולל	סרטון	:	ניתוח	קיסרי	על	פי	דרישת	האישה	-	בהפקת	חברת	לונדבק	 	

דר'	ליאת	לרנר-גבע,	מכון	גרטנר	לאפידמיולוגיה	וחקר	מדיניות	בריאות	)חל"צ(,	תל	השומר 	

פנל שאלות ותשובות אינטראקטיבי של כל המרצים עם הקהל 	13:00-13:30
סיכום ונעילת הכנס 	13:30-13:45

הכנס השנתי של
העמותה לפסיכוסומטיקה במיילדות וגינקולוגיה

תוכנית מדעית

הפקה ומזכירות הכנס: חברת "עוז הפקות"
טל: 072-2490520      פקס: 072-2490526

   info@oz-pro.co.il


