
   

  

                                                  

  יום העיון השנתי של קבוצת העניין לבריאות האישה

  ל"לזכרה של יהודית שריג ז

  :בנושא

 הריון ולידה בעידן החדש

30/10/2012  

ש סוראסקי"א ע"המרכז הרפואי ת  

  1-קומה  ,שיקוםהמרכז 

  אביב-תל, 13, הנרייטה סולד' רח

  אביב מרכז- דקות הליכה מתחנת הרכבת תל 15

  

  

  

סיור בתערוכת מציגים, כיבוד קל, ורישום התכנסות -8:00-8:30  
 

הברכדברי  -8:30-8:45  
 

ת                                 לידה נרתיקי מולניתוח קיסרי  - סקירת ספרות -8:45-9:45
  הצופים- ח הדסה הר"ביה, מנהלת מחלקת נשים ויולדות, הוכנר. ד 'פרופ

  
                                        מניסיוננו בליס- מיילדות ורצפת האגן -9:45-10:15

מרכז רפואי , בי״ח ליס, יהרופאה בכירה ביחידה לאורוגינקולוג, גרוץ. א 'פרופ
  בלפור ת״אמרכז בריאות האישה , מכבי, יועצת אורוגינקולוגית; א"ת
  

  תערוכת מציגים, כיבוד קל -הפסקה -10:15-10:45

                                       הזדמנויות לריפוי מטראומה: הריון ולידה -10:45-11:45
  טרואמה- מתמחה בפוסט, מיילדת בית - מינדי לוי' גב
  

                                  י בשירות נשים בהריון'טייפ קינזיולוג -11:45-12:30
  הוד השרון, מכון ספורטנא, ספורט מוסמך פיזיותרפיסט, גדי טנאמר 

  
  כריכים ושתייה -הפסקת צהריים -12:30-13:15

  
שיתוף פעולה בין מחלקת הפיזיותרפיה לחדר לידה ומחלקת  - 13:30 -13:15

  הצופים נשים בהדסה הר
  הצופים הדסה הר ח"ביה, גניקולוגיהאחראית תחום אורו, נוה- ליאת שיק' גב
  

                                               תאור מקרה, תעתועי כאב -13:30-13:45
  ש"תה, מרכז רפואי שיבא, לרצפת אגן' יח, פיזיותרפיסטית, נורית זובולון' גב
  

                                 החופש לבחור היכן וכיצד ללדת - לידות בית -13:45-14:30
  עוסק בלידות בית, ר אבנר שיפטן"ד

 הדמיה של רצפת האגן באמצעות אולטרה סאונד תלת מימדי -14:30-15:00
 US-מומחית ל, רופאה בכירה באגף נשים ויולדות בשיבא, אייזנברג. ר ו"ד

  באנדומטריוזיס US -רצפת אגן ו US-עוסקת ב, ואבחון טרום לידתי

 

  תוכנית יום העיון

  שהטיפול מסורתי להגברת פוריות האי - יסוי רחם ע -15:00-15:30
       עיסוי לחיזוק הרחם -  ATMATמטפלת בשיטת , בראלי גלית' גב

  תודות ומשובים, סיכום -15:30-15:40



  טופס הרשמה
  
  

  20/10/2012לאחר   10/10/2012עד   
  ח"ש 250  ח "ש 150  חברי עמותה
  ח"ש 250  ח"ש 250  לא חברי עמותה

  

  .                    ח דמי טיפול"ש 35ייגבו  – 21/10/2012 -ביטול עד ה

  .לא יוחזרו דמי ההרשמה – 21/10/2012 -ביטול לאחר ה

  
  :להרשמה ולתשלום יש למלא את הפרטים הבאים

____________ז.ת_______   __שם פרטי_________   שם משפחה   

_____________מיקוד_________ עיר_________________ כתובת  

____________פקס_____________  נייד ______________  טלפון  

  E-mail_________________________  __________ 
  
          העמותה לקידום הפיזיותרפיה: לתשלום נא לצרף שיק לפקודת

  35002ד .ת 61350 א מיקוד"ת 5דירה  41לנוב 'צ: תובתולשלוח לכ

  :                                                              או לחלופין בכרטיס אשראי לפי הפרטים

    ____________________כרטיס האשראי' מס __ ________סוג הכרטיס

  ___ /___תוקף 

  

  0768881-03 -לשלוח בפקסיש את הטופס 

מול העמותה באמצעות מייל  הגעת הפקס באחריות הנרשמים לוודא

iptsoffice@gmail.com  

  

  

  

 

  
 

                     

  ,נשמח לראותכם          

  ועדת ההיגוי של קבוצת העניין לבריאות האישה       

  

 
                                     , צוברי-ןנירה כה' גב, קלודין הטב' גב, נטע ביאר' גב

                                         , גילה שחר' גב, טסה מרכוס' גב, גזית מרגלית' גב

  סבן-תמר שרון' גב, נוה-ליאת שיק' גב, סמר שרון שטרית קורנליו

  


