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יום ב’, 24 ביוני 2019

הכנס השנתי של

הזמנה ותוכנית כנס

העמותה לפסיכוסומטיקה
במיילדות וגינקולוגיה

לידה שקטה - שוברים את השקט

שלכם בברכה,

לחברי העמותה, הידידים והעמיתים למקצוע,

אנו שמחים להזמינכם לכנס השנתי של העמותה לפסיכוסומטיקה במיילדות וגינקולוגיה.

הכנס יעסוק השנה בנושא רגיש ומורכב של “לידה שקטה” והפסקות הריון בשלבי הריון מתקדמים.

מיטב המומחים בתחום יופיעו בכנס וידונו בנושא מיוחד זה בכל האספקטים.

אנו משוכנעים שכבכנסים קודמים הכנס יעורר ענין רב בקרב הדיסציפלינות המקצועיות

והן בקרב הקהל הרחב.

ההרשמה לכנס הינה ללא תשלום עבור חברי עמותה ששילמו דמי חברות בסך ₪100 לשנת 2019.
למשתתפים שאינם חברי עמותה דמי השתתפות בכנס בסך ₪100.

ד”ר ג’ודית ריידמן-הלפר
יו”ר העמותה

פרופ’ דב פלדברג
נשיא העמותה

להרשמה לכנסלהצטרפות לעמותה

הצטרפו אלינו ב- לאתר האינטרנט של העמותה

https://israpog-2019.forms-wizard.net/
https://secure.cardcom.solutions/e/VRx/
https://www.facebook.com/%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%91%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%AA-%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-213372548692909/
http://israpog.org.il/


התכנסות ורישום 08:30-09:00

דברי פתיחה 09:00-09:30

הפסקת הריון בשלב החיות - אתגר מיילדותי מורכב
פרופ’ אריה הרמן, לשעבר נשיא האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה, לשעבר מנהל אגף 

נשים בבי”ח אסף הרופא, ביה”ס לרפואה באוניברסיטת תל אביב

09:30-10:00

מושב א’: 

יו”רים: ד”ר ג’ודית ריידמן - הלפר, פרופ’ דליה מררי

“בידיים ריקות” - על בדידות ואשמה: הצצה לחדר הטיפולים
אפרת דור שלומאי, פסיכולוגית קלינית בכירה, המרפאה לבריאות הנפש של האשה,

המרכז לבריאות הנפש רמת חן 

10:00-10:30 

לידה שקטה - אבל יחודי והטיפול בו
ד”ר גבי אייזנברג רומנו, מנהלת השירות לבריאות הנפש של האישה,

המרכז הרפואי ת”א על שם סוראסקי

10:30-11:00

הפסקת הריון בגיל הריון מתקדם מסיבות גנטיות: נקודת המבט של הגנטיקאי
פרופ’ לינה באסל, מנהלת המכון הגנטי בבי”ח בילינסון ובי”ח שניידר, ביה”ס לרפואה 

באוניברסיטת תל אביב

11:00-11:30 

אסיפה כללית של העמותה לפסיכוסומטיקה במיילדות וגינקולוגיה בישראל 11:30-12:00

בראנץ’ 12:00-12:30

מושב ב’: 

יו”רים: פרופ’ תלמה קושניר, פרופ’ מיקי בלוך

ביצוע הפסקות הריון בעוברים בשלב החיות עקב סיבות עובריות ואמהיות:
מתחושותיו של הצוות המטפל

פרופ’ מיכאל קופרמינץ, מנהל היחידה לרפואת אם ועובר, ביה”ח ליולדות ליס,
מרכז רפואי תל אביב, ביה”ס לרפואה באוניברסיטת תל אביב

12:30-13:00

הפרעת דחק פוסט-טראומטית )PTSD( בעקבות אובדן הריון מאוחר:
שכיחות, גורמי סיכון וחשיבות מערכת היחסים הזוגית

ד”ר דני חורש, מרצה בכיר וראש המגמה לפסיכולוגיה קלינית של הילד, אוניברסיטת בר-אילן, 
ראש המעבדה לחקר טראומה ודחק

13:00-13:30

ניהול לידה שקטה: מתחושותיה של מיילדת
גב’ ימית אינדובסקי-דרור, מיילדת ואחראית על מרכז “יובל”, ביה”ח לנשים, מרכז רפואי רבין

גב’ הילה שוורץ, מיילדת בחדר לידה, מרכז רפואי רבין

13:30-14:00

הצגת עבודות מחקר ע”י הדור הצעיר של העמותה 14:00-14:30 

סיכום ונעילת הכנס 14:30-14:45

תוכנית הכנס
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