הכינוס השנתי של
החברה הישראלית לגיל המעבר
ימים חמישי – שבת 29 -27 ,בדצמבר 2018
י"ט – כ"א בכסלו תשע"ט
מלון "דניאל" ,ים-המלח

– 15:00

רישום וקבלת חדרים

16:00 – 15:30

התכנסות ,כיבוד קל וסיור בתערוכה

17:15 – 16:00

מושב א':

יו"ר :ד"ר עמוס בר ,ד"ר מרב פרייברג
16:15 – 16:00

ברכות ,סקר השימוש ב HRT -בארץ
פרופ' ברי קפלן ,יו"ר האגודה הישראלית לגיל המעבר

16:45 – 16:15

טיפול הורמונלי פומי לעומת עורי – למי ומתי?
ד"ר יוסי מאי ,שרותי בריאות כללית

17:15 – 16:45

פוליפים אנדומטריאלים וHRT-
ד"ר רוית נחום ,שרותי בריאות כללית

17:30 – 17:15

סיור בתערוכה

19:20 – 17:30

מושב ב':

יו"ר :ד"ר יאיר פרנקל ,ד"ר מיקי הירש
18:00 – 17:30

הטיפול בשלפוחית הרגיזה במנופאוזה
פרופ' דוד גורדון ,מרכז רפואי ע"ש סוראסקי ,תל אביב

18:20 – 18:00

השלפוחית מרגיזה – הפיזיותרפיסטית מרגיעה
גב' ליאת שיק נווה ,פיזיותרפיסטית

18:50 – 18:20

אמצעי מניעה פרימנופאוזה
ד"ר עמוס בר ,מכבי שירותי בריאות

19:20 – 18:50

מניעת שברים אוסטאופורוטיים שלא ע"י תרופות
ד"ר איתן פאר ,מרכז רפואי רמב"ם ,חיפה

20:00

ארוחת ערב במסעדת המלון

21:30

פעילות חברתית – הרצאת העשרה

יום שישי 28 ,בדצמבר 2018
08:45 – 06:30

ארוחת בוקר

10:30 – 09:00

מושב ג':

יו"ר :פרופ' יואב פלד ,ד"ר נועה חביב
09:30 – 09:00

טיפול הורמונלי למניעת מחלות זיקנה – האם אנחנו כבר שם?
ד"ר מיקי הירש ,מכבי שירותי בריאות

10:00 – 09:30

טיפול הורמונלי בנשאיות BRCA
פרופ' אמנון בז'זינסקי ,שרותי בריאות כללית

10:30 – 10:00

השמנה במנופאוזה והשלכותיה
פרופ' דרור דיקר ,מרכז רפואי רבין ,קמפוס "בילינסון" ,פתח-תקווה

11:00 – 10:30

כיבוד קל וסיור בתערוכה

13:00 – 11:00

מושב ד':

יו"ר :פרופ' אמנון בז'זינסקי ,ד"ר רוית נחום
11:30 – 11:00

תנגודת לפרוגסטרון .מה זה ומה עושים?
פרופ' יואב פלד ,שרותי בריאות כללית

12:00 – 11:30

אטרופיה אורו-גנטלית
פרופ' ברי קפלן ,מרכז רפואי "מעייני הישועה" ,בני ברק
שרותי בריאות כללית

12:30 – 12:00

סכרת והורמונים במנופאוזה
ד"ר נועה חביב ,שרותי בריאות כללית

13:00 – 12:30

תפקיד הטסטוסטרון בגיל המעבר
ד"ר איתן פאר ,מרכז רפואי רמב"ם ,חיפה

14:00 – 13:00

ארוחת צהרים

15:30 – 14:00

מושב ה':

יו"ר :ד"ר יוסי מאי ,ד"ר איתן פאר
14:30 – 14:00

שיטות אופטיות לא פולשניות לניטור דופן הנרתיק
פרופ' יונה תדיר ,מכון בקמן אוניברסיטת קליפורניה

15:00 – 14:30

טיפול הורמונלי לאחר ממאירות גינקולוגיות
ד"ר מרב פרייברג ,שרותי בריאות כללית

15:30 – 15:00

רקמת חיבור ,קולגן ושריר במנופאוזה
ד"ר יאיר פרנקל ,מרכז רפואי ע"ש שיבא ,תל השומר

16:00 – 15:30

אסטרוגן – ידיד או אויב לרקמת שד? ובאילו נסיבות
ד"ר איתן פאר ,מרכז רפואי רמב"ם ,חיפה

20:00

ארוחת ערב במסעדת המלון

21:30

פעילות חברתית – מופע מוסיקלי

ועד האגודה הישראלית לגיל המעבר:

פרופ' ברי קפלן – יו"ר
ד"ר גדעון קופרניק – סגן יו"ר
ד"ר מיכאל הירש – מזכיר
ד"ר יאיר פרנקל – גזבר
ד"ר רוית נחום
פרופ' אמנון בז'זינסקי
ד"ר עמוס בר

חברי הועד המורחב:

ד"ר יוסי מאי
ד"ר מרב פרייברג
פרופ' יואב פלד
ד"ר אדם גבע
ד"ר איתן פאר
ד"ר נועה חובב
ד"ר צבי זהבי
ד"ר רונית אלמוג
פרופ' רונית חיימוב-קוכמן
ד"ר יהודה יגר

