
:שמחים להזמינך ליום עיון בנושאאנו 

#Metoo רפואיים ומוסרייםהיבטים

,  2019ביוני 5, ט"בסיון תשע' ב, יום העיון יתקיים ביום רביעי

חיפה, גלים-בת, ם"הרפאית רמבהקריה , לילדיםרות רפפורט ח "בבי, גרידינגרבאולם 

ם"רמב, ס לרפואת כאב"ביה, הפעילותמתאמת , אדלרציקי:עורכת ומנחה

התכנסות וכיבוד קל08:30-09:00

דברי ברכה09:00-09:20

ם"מנהל הקריה הרפואית רמב, הלברטלר מיקי "ד

ם"הקריה הרפואית רמב, מנהל המכון לרפואת כאב, ר סיימון וולפסון"ד

פיברומיאלגיה: המסתמנות כנובעות מפגיעה מיניתמחלות 09:20-09:40

ר  סיימון וולפסון"ד

ם"רמב, מנהל המכון לרפואת כאב

סוגיות רפואיות בשורדות פגיעה מינית09:40-10:00

פדואהר אנה "ד

מרכז רפואי יצחק שמיר, חטיבת נשים ויולדות, מנהלת שירות תחלואות רצפת אגן

אתיות ותהיותסוגיות ? הגבולאיפה עובר -מינית של מטופל פגיעה 10:00-10:20

ד טל אסף מושקוביץ"עו

ם"רמב, מנהלת בקרת איכות ניהול סיכונים ובטיחות המטופל, ראש מדור תביעות רפואיות

10:20-10:40METOO (G) #לשינויהאם זה מביא –של נושא ההטרדות המיניות מיתוג מחדש?

אלט–פכטרר עדי "ד

Ph.D; MSWם  "רמב, ח"המחלקה לעבודה סוציאלית ממונה על השוויון המגדרי בביהמנהלת . ס

סלאםפואטרי10:40-10:50

סקר קרן בריאה... בוא נקשיב, הבדיקה הנרתיקית10:50-11:10

׳ משנה קליני עידו שולטפרופ

ם"רמב, היחידה לרפואת האם והעוברמנהל 

כיבוד קלהפסקה 11:10-11:40

אחיות וסייעות על ידי מטופלים באשפוז, הטרדה מינית של רופאות: מטרידיםכשמטופלים 11:40-12:00

קגןר איליה "ד

אוניברסיטת תל אביב, פקולטה לרפואה, שטיירש "ס למקצועות הבריאות ע"ביה, החוג לסיעוד

חוויותיהן של נפגעות טראומה מינית בפנייה לטיפול רפואי-" מילים התפוררו מעצמן"12:20-12:40

שרי ברו

מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית חיפה והצפון, רכזת הכשרות מקצועיות

הנחשפת מאחורי הקלעים  בקליניקה לטיפול מיניהאמת 12:40-13:00

מקלריפעת 

ם"רמב, זוגית וסקסולוגית מוסמכתמטפלת 

ת/מטופל–ה /השפעות והשלכות על יחסי רופא-הטרדה מינית 13:00-13:20

ר שלומית שדמון"ד

,אביב המחלקה לרפואת המשפחה-תל" כללית",מרפאהמנהלת , ברפואת המשפחהמומחית 

וטיפול  איגוד ישראלי ליעוץ )ם"איטמוסמכת ומדריכה בטיפול מיני , א"סאקלר תלרפואה ס "בי
(מיני

המיניעבר של התעללות מינית על התפקוד השפעת 13:20-13:40

גרינולדקליני אילן . מ' פרופ

ם"רמב, לנוירואורולוגיהמנהל היחידה , מומחה לאורולוגיה

סיכום13:40

גרינולדקליני אילן . מ' פרופ

ם"רמב, לנוירואורולוגיהמנהל היחידה , מומחה לאורולוגיה

ם"רמבח לעובדי "ש75,הכנסח לרישום ביום "ש125,ברישום מראשח "ש100: להשתתפות

לחנות בתשלום בחניון התת קרקעי בסמוך לכניסה הראשית לבית החוליםניתן 



היבטים רפואיים ומוסרייםMetoo#טופס הרשמה לכנס 

_________  (מר', גב, ר"ד)תואר 

_______________  פרטישם 

_________________  משפחהשם 

_____________  . ז.ת

_________מיקוד___________ עיר_________________________כתובת

___________________  טלפון

______________________________________________אלקטרונידואר 

:  פרטי אשראימילוי 

______________________  כרטיס סוג 

___________________________________  כרטיסמספר 

____  /____( חודש/שנה)תוקף 

____________________________  הכרטיס בעל 

_________________: סכום

(ם"רמבח לעובדי "ש75,ח לרישום ביום הכנס"ש125,ח ברישום מראש"ש100)

:לשלוח לבתיההטופס את 

04-7773505: בפקס1)

b_goldwein@rambam.health.gov.il: במייל2)

054-9447333: טלפון לברורים

___________חתימה 


