יום העיון השנתי של קבוצת העניין לבריאות האישה
בשיתוף עם מיזם אישה לאישה (Women to Women (W2W
לזכרה של יהודית שריג ז"ל

בנושא -גיל המעבר
08.12.2016
מרכז רפואי תל אביב
לרישום לחץ כאן

לתקנון ביטולים לחץ כאן

עד 20.11.16

לאחר 20.11.16

חברי עמותה

 150ש"ח

 170ש"ח

לא חברי
עמותה

 220ש"ח

 250ש"ח

תוכנית היום:
 - 8:30-9:00התכנסות
 - 9:00-9:15ברכות:
גב' נטע ביאר -פיזיותרפיסטית לרצפת אגן  -נציגת ועדת ההיגוי ,קבוצת העניין לבריאות האישה
פרופ' דויד גורדון -מנהל מחלקה אורוגניקולוגית ,מרכז רפואי תל אביב
ד"ר ציפי דולב -פסיכיאטרית לבריאות האישה  -מיזם  :W2Wמי אנחנו

 - 9:15-9:45הממשק בין גניקולוגיה לפסיכיאטריה (גוף נפש)  -ד"ר ציפי דולב
פסיכיאטרית לבריאות האישה ,מיזם W2W

 - 9:45-10:15סימפטומים אופיינים לגיל המעבר ,וטיפול הורמונלי חלופי  -מרב פרייברג
מומחית ברפואת נשים שרותי בריאות כללית ומכבי שרותי בריאות

 - 10:15-10:45מיניות זוגיות בגיל המעבר  -גילה ברונר

מנהלת השרות הסקסולוגי ,שיבא תל השומר

 - 10:45-11:15פנל מקצועי
 - 11:15-11:45הפסקה
 -11:45-12:05בריאות העצם בגיל המעבר  -פרופ' צופיה איש שלום.
מומחית לרפואה פנימית ,אנדוקרינולוגיה וסוכרת ,בית חולים אלישע  ,חיפה ,סיו״ר העמותה הישראלית לאוסטיאופורוזיס
ומחלות עצם

 - 12:05-12:25אוסטיאופורוזיס :היבט פיזיותרפי  -ד"ר גילה שחר
סגנית פיזיותרפיסטית ראשית ,המחלקה הארצית לפיזיותרפיה ,משרד הבריאות

 - 12:25-12:45בריאות הלב בגיל המעבר -ד"ר שירית כזום
קרדיולוגית בכירה ,אחראית מרפאת קרדיולוגית ספורט ,בית חולים בלינסון

 - 12:45-13:00עקרונות פעילות גופנית בגיל המעבר (הפעלה)  -סיון מור
פיזיותרפיסטית לרצפת אגן ,בית חולים מעייני הישועה ,מאמנת כושר ברשת הולמס פלייס

 - 13:00-13:45הפסקה
 - 13:45-14:05תזונה בגיל המעבר -עמית גנור
דיאטנית קלינית ,מנכל"ית עמותת "עתיד" ,עמותת הדיאטנים בישראל

 - 14:05-14:25רפואה משלימה בגיל המעבר -ד"ר דורית גמוס
מנהלת היחידה לרפואה משלימה ,שיבא תל השומר

 - 14:25-14:40הצגת מחקר – לי סלע
 - 14:40-15:30הצגת מקרה ודיון  -נטע ביאר ,תמר שרון סבן ונורית זבולון

יום העיון יתקיים באודיטוריום סוראסקי ,קומה  ,-2בניין ראשי ,מרכז רפואי תל אביב

נשמח לראותכם,
ועדת ההיגוי של קבוצת העניין לבריאות האישה
יו"ר -תמר שרון -סבן
נטע ביאר ,נירה כהן-צוברי ,טסה מרכוס ,ד"ר גילה שחר ,ליאת שיק נווה ,גזית מרגלית ,נורית זבולון ,קלודין הטב

