
לחברי וידידי העמותה לפסיכוסומטיקה במיילדות וגינקולוגיה ולחברי איל"ה שלום רב!

אנו שמחים להזמינכם לכנס השנתי של "העמותה לפסיכוסומטיקה במיילדות וגינקולוגיה בישראל", אשר נערך 
השנה בשיתוף "האגודה הישראלית לחקר הפוריות" )איל"ה(. השנה יעסוק הכנס בנושאים אשר נמצאים במרכז 
והיבטים  סרטן,  חולי  הפוריות אצל  היבטים פסיכוסומטיים של שימור  והם:  איל"ה,  ושל  העמותה  עניינן של 

פסיכוסומטיים של אי-פריון הגבר.

בין המרצים בכנס חוקרים מובילים בתחומים אלה מהארץ וכן מבריטניה ומשוויץ.

נשמח לראותכם איתנו בכנס מיוחד זה.

בברכה,

פרופ' דב פלדברג      פרופ' פואד עאזם        פרופ' דליה מררי
   יו"ר העמותה            יו"ר איל"ה                   נשיאת העמותה

ההשתתפות בכנס היא ללא תשלום, אך מחייבת הרשמה מוקדמת   להרשמה לכנס לחץ כאן

יום ב', 21 במרץ 2016
אודיטוריום המרכז למחקר רפואי ע"ש פלזנשטיין

קמפוס בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקווה

הצטרפות לעמותה לפסיכוסומטיקה במיילדות וגינקולוגיה:

הנכם מוזמנים להצטרף כחברים בעמותה בתשלום דמי חבר בסך 100 ₪ לשנת 2016
החברות בעמותה מקנה:

ISPOG חברות בעמותה הבינלאומית  
השתתפות ללא תשלום ביום עיון אחד בשנה  

הזכות לבחור ולהיבחר לועד העמותה, לפעול ולהשפיע   
החברות לסטודנטים ולפנסיונרים היא ללא עלות.  

                                                                                                                                      
העמותה רשומה כמלכ"ר 58-029-524-4 משנת 1997 ופועלת ללא מטרות רווח.

חברי הועד: דר' רון האוזר, פרופ' ליאת לרנר-גבע, דר' דוד מנקוטה, פרופ' תלמה קושניר, 
דר' ג'ודית ריידמן-הלפר.

חברי ועדת ביקורת: דר' מרים אקרמן בואר, דר' ליאת הולר הררי.
מזכירה גזברית: יעל רן

מנהל האתר: עמית פלדברג

שימור הפוריות בחולי סרטן
ופריון הגבר – היבטים פסיכוסומטיים

הפקה ומזכירות הכנס:
עוז הפקות - כנסים וארועים

טל: 072-2490520  פקס: 072-2490526
www.oz-pro.co.il    info@oz-pro.co.il

הכנס השנתי המשותף של
העמותה לפסיכוסומטיקה במיילדות וגינקולוגיה בישראל 
והאגודה הישראלית לחקר הפוריות )איל"ה(

להורדת טופס הצטרפות - לחץ כאן

הצטרפו לדף הפייסבוק שלנו

הכנסו לאתר העמותה החדש
לעדכונים ולמידע מקצועי

https://oz-pro24.herokuapp.com/
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/
https://forms.pwizard.com/oz2013/upload/files/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%94%202014(1).pdf
http://www.israpog.org.il/


התכנסות ורישום  08:00-08:30
דברי פתיחה  08:30-09:00

מושב א': "שימור הפוריות בחולי סרטן"
יו"ר: פרופ' דליה מררי, פרופ' פואד עאזם

הרצאת אורח:  09:00-09:30
	 	 	 	 Fertility	Preservation	in	Women	Diagnosed	with	Cancer:	
	 	 	 	 Evidence,		Intuition	and	Equity
	 	 	 	 Professor	Siladitya	Bhattacharya,	MD	(UK)

הרצאת אורח:  09:30-10:00
	 	 	 	 Fertility	Preservation	in	Young	Cancer	Patients	-	How	to	
	 	 	 	 Meet	Their	Needs	for	Support	and	Counselling	Best?
	 	 	 	 Dr.	Sibil	Tschudin,	PD	MD	(Switzerland)

סוגיות תרבותיות ואתיות בשימור פוריות בקרב נשים לפני טיפולים כימותראפיים  10:00-10:30
גב' טל גרנות, מרכז דוידוף לטיפול ולמחקר מחלות הסרטן, מרכז רפואי רבין.   

שימור הפוריות בילדים וגברים מבוגרים – גישות טיפוליות חדשות  10:30-11:00
דר' אירית בן-אהרון, מרכז דוידוף לטיפול ולמחקר מחלות הסרטן, מרכז רפואי רבין.   

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

בראנץ'  11:30-12:15

מושב ב': "פריון הגבר"
יו"ר: פרופ' מיקי בלוך, דר' ליאת הולר-הררי

אי-פריון הגבר: הגדרה, היקף וטיפול  12:15-12:45
דר' רון האוזר, מנהל המכון לחקר הפוריות ובנק הזרע, בי"ח ליולדות ליס, המרכז הרפואי תל אביב.   

לקראת מודל אינטגרטיבי של ההתמודדות הרגשית של הגבר עם קשיי פוריות  12:45-13:15
גב' ג'ודית קדוש- קובלסקי, פסיכולוגית קלינית, המכון לחקר הפוריות ובנק הזרע, בי"ח ליולדות ליס,    

המרכז הרפואי תל אביב.   
היבטים פסיכוסומטיים בטיפולים של גברים אזואוספרמיים  13:15-13:45

דר' יואל שופרו, היחידה להפריה חוץ גופית, בית החולים לנשים ע"ש הלן שניידר, מרכז רפואי רבין.    
תרומת זרע - היבטים פסיכולוגיים של האם והצאצא  13:45-14:15

דר' ענת שטיין, היחידה לפוריות הגבר ובנק הזרע, בית החולים לנשים ע"ש הלן שניידר, מרכז רפואי רבין.   

סיכום ונעילת הכנס  14:15-14:30

שימור הפוריות בחולי סרטן ופריון הגבר – 
היבטים פסיכוסומטיים

   הכנס השנתי המשותף של
העמותה לפסיכוסומטיקה במיילדות וגינקולוגיה בישראל

והאגודה הישראלית לחקר הפוריות )איל"ה(

תוכנית מדעית

הפקה ומזכירות הכנס:
עוז הפקות - כנסים וארועים

טל: 072-2490520  פקס: 072-2490526
www.oz-pro.co.il				info@oz-pro.co.il


