
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הישראלית לגיל המעבר אגודהההקיץ של כינוס 
 , כ"ח באב תשפ"א2021באוגוסט  6ישי, יום ש

 גן-המכביה", רמת-מלון "כפר

 
 
 
 

 כיבוד קל, סיור בתערוכה ,תכנסותה 08:50 – 08:15
 

 ברכות ודברי פתיחה 09:00 – 08:50
 לגיל המעבר תהישראלייו"ר האגודה פרופ' ברי קפלן, 

 

 מושב ראשון   10:30 – 09:00
 

 המפתח לשיפור הטיפול במנופאוזה –שינוי בתודעה  09:15 – 09:00

 יו"ר החברה לרפואת נשים בקהילה, גה פורתד"ר נ
  

 מנופאוזה במקום העבודה  –קוטל הקריירות השקט  09:30 – 09:15
 לגיל המעברסגן יו"ר האגודה הישראלית , "ר גדעון קופרניקד
 

 תוספי מזון מומלצים לנשים בגיל המעבר   09:45 – 09:30
 Rd MScדיאטנית קלינית  ,מריאנה אורבך

 תקוה-תחפ, מנהלת היחידה לתזונה קלינית כללית דן
 

 שילובי הורמונים ותכשירים הורמונלים חדשים  10:00 – 549:0
 פרופ' ברי קפלן

 

 תובנות מדעיות בבריאות הנרתיק 10:15 – 10:00
 , חיפהם"רמבמרכז רפואי  מחוז צפון,אחראי מרפאת גיל המעבר מכבי , רפרופ' איתן פא

 

  – HRTדימומים חוזרים תחת טיפול ב  10:30 – 510:1
  ,ומרפאת גיל המעבר היחידה להפריה חוץ גופית, משה-נעמה סרבניק ד"ר

 ק, ירושליםהמרכז הרפואי שערי צד
 

 הפסקת קפה וסיור בתערוכה 11:00 – 010:3
 

 מושב שני 13:00 – 11:00
 

 איך ומתי מפסיקים טיפול הורמונלי  11:15 – 11:00
 אביב-, תלמכבי שירותי בריאותד"ר עמוס בר, 

 חבר ועד האיגוד הישראלי לגיל מעבר
 

 כיצד לבחור מינון ודרך מתן טיפול הורמונלי 3011: – 511:1

 , נס ציונהשירותי בריאות כללית רופאת משפחה,, ד"ר נועה חובב
 

11:30 – 11:45 PMS?מה חדש? ומה הקשר למנופאוזה : 
 ירושלים ומור לאשה כרם",-מרכז רפואי "הדסה עין, זינסקי'אמנון בזפרופ' 

 

 טיפולים לא הורמונלים כטיפול בתופעות גיל המעבר 12:00 – 11:45
 מנהל המרפאה לגיל המעבר, מרכז רפואי "רבין", פלדפרופ' יואב 

 והמרכז לבריאות האישה הוד השרון

 

 מדעיתתכנית 

 פרופ' ברי קפלן, יו"ר האגודה הישראלית לגיל המעבר :יו"ר הכינוס



 

 

 
 חברי הועד המורחב:                  

 ד"ר רונית אלמוג

 ד"ר אדם גבע

 ד"ר צבי זהבי

 ד"ר נועה חובב

  ד"ר יהודה יגר

 ד"ר יוסי מאי

 ד"ר איתן פאר

 מרב פרייברגד"ר 

 פרופ' יואב פלד

 רגיזה בגיל המעברשלפוחית  12:15 – 12:00
 מרכז רפואי וולפסון, חולון בפועל, היחידה לאורוגינקולוגיה,  מנהל ד"ר שמעון גינת,

 צפת האגןירללאורוגינקולוגיה והישראלית יו"ר החברה 

 
 פוליפים אנדומטריאלים,  -ממצאים מקריים בבדיקת המטופלת  12:30 – 12:15

 נוזל תוך רחמי
 המרכז לבריאות האישה, בני ברקמנהלת , נחום ד"ר רוית

 
 חזרת סימפטומים תוך טיפול הורמונלי לתקופה ממושכת  12:45 – 12:30

 , ירושליםלבריאות האישה, רמת אשכולהמרכז , ד"ר אבי בן שטרית

 
  מה חדש? –נשים והשמנה  13:00 – 12:45

 רפואי בילינסון, המרכז הקופת חולים מאוחדת, ד"ר יואל טולדנו, 
 תקוה-פתח

 

ועד האגודה הישראלית 
 לגיל המעבר:                  

                                               יו"ר –     פרופ' ברי קפלן

                                         סגן יו"ר –ד"ר גדעון קופרניק 

                      מזכיר –   ד"ר מיכאל הירש

              גזבר –     ד"ר יאיר פרנקל

         פרופ' אמנון בז'זינסקי

                        ד"ר עמוס בר

                        ד"ר רוית נחום

 -מזכירות הכינוס 

 המשך -מדעית תכנית 

 


