
 

 
 
 

 של החברה הישראלית לגינקולוגיה של ילדות ומתבגרות הכינוס השנתי
  , כ' בכסלו תשע"ט2018בנובמבר  28רביעי, יום 

 תל אביב", קראון פלאזה סיטי סנטרמלון "
 

 
 
 

 וכיבוד קלהתכנסות, סיור בתערוכה   09:00 - 08:30
 

 דברי פתיחה ברכות ו  09:20 - 09:00
 יו"ר האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה, רוני מימוןפרופ'    
 ישראלית לגינקולוגיה של ילדות יו"ר החברה ה ,דבורה באומןד"ר    
 ומתבגרות   

 

 : מושב ראשון   
 , פרופ' אמנון בז'זינסקיהרוש נגארי, פרופ' רוני מימון-ד"ר שלי בןיו"ר:   

 

 היבטים משפטיים –במתבגרים טיפול רפואי   09:50 - 09:20
 בכירה ליועץ המשפטי משה"ב סגנית, "ד טליה אגמוןוע   

 

10:30-09:50 "Management of Estrogen Deficiency in Adolescent Girls" 

Prof. Catherine Mason Gordon 

Chief of Adolescent Medicine, Boston Children's Hospital, and 

Professor of Pediatrics, Harvard Medical School 
 

 קרישה ודמם בנערה המתבגרת  10:50 - 10:30
 המטולוג ילדים בכיר מומחה בקרישה,ד"ר אסף ברג,    
 השומר-בית חולים לילדים ספרא, תל   

 

 כיבוד קל וסיור בתערוכה  11:20 - 10:50
 

 י: נמושב ש 
 ד"ר קובי בנעים רותי גייסט, ר", דד"ר פלוריס לוייו"ר :   

 

 בקול שונה: רפואה מגדרית למתבגרות  11:40 - 11:20
 רפואה פמיניסטית" לקידום –מייסדת "לבריאותה , ר ליאור ברוך"ד   
 את משפחהופרבריאות נשים ולהט"ב,    

 

 נטית על תהליך ההתבגרות המינית""הבקרה הג  12:00 - 11:40
 אנדוקרינולוגית ילדים בכירה, פריס, -פרופ' ליאת דה   
 מרכז רפואי  לילדים "שניידר"    

 

 מחלות נפש הפורצות בגיל ההתבגרות  12:20 - 12:00
 והמבוגר,  המתבגר הילד של פסיכיאטריה, ר שלומית צפריר"ד   
  כללית קופח, שמש בית ביג ומרפאת העם משמר מרפאת מנהלת   

 
 
 
 
 

 תוכנית הכינוס



 לטיפולי החינוכי בין לכיתה מהתיאוריה מיני חינוך  12:40 - 12:20
   מיני לחינוך החברתי במיזם משותפת ל"מנכ, הברון שלומית   
 "מין על אמין מידע"   

 

 שגית ארבל אלון מנחה: ד"ר  :הרצאת העשרה  13:30 - 12:40
 

 לקידום נשים נפגעות אלימות -תיאטרון פלטפורמא   
 

 סיכום ודיון  13:45 - 13:30
 

 ארוחת צהריים   13:45
 

 
 

 החברה הישראלית לגינקולוגיה של ילדות ומתבגרותועד 
 החברה ר"יו -באומן  דבורה ר"ד    
 מזכיר - סוזין-אלעמי מתן ר"ד    

 האינטרנט אתר ואחראית גזברית -שגיא -לב אחינעם ר"ד    
 זיו אבנון כרמית ר"ד    
 נגארי הרוש-בן שלי ר"ד    
 גרובר נועה ר"ד    
 סרבניק נעמה ר"ד    


