
כנס רופאי ורופאות משפחה בנושא

טיפול באנשים 
טרנסג'נדרים
תוכניית הכנס

11.12.2019
08:30-15:00
אודיטוריום בית סוראסקי,  
 המרכז הרפואי ע"ש שיבא
תל השומר, רמת גן

מחקרים מהשנים האחרונות מעידים כי כ-0.6% מהאוכלוסייה 
מזדהים כאנשים על הספקטרום הטרנסג'נדרי, כאשר שיעור זה 

נמצא במגמת עלייה בשנים האחרונות ובקרב נוער מגיע גם ל-2-3%.

"המפגש הרפואי עם אוכלוסיה גדולה זאת מהווה אבן יסוד מרכזית 
בבניית איכות חיים טובה, בטחון רפואי ופסיכוסוציאלי המאפשר 

לאנשים טרנסג'נדרים לחיות אורח חיים מלא ובריא. עולם הרפואה 
הבין כבר מזמן שטיפול ומעקב רפואי באנשים טרנסג'נדרים יכול 
להינתן על ידי רופאות ורופאי משפחה, במקביל ליעוץ ברופאים 

מומחים בתחום. כנס זה יאפשר לכם להבין לעומק את מהלך 
הטיפול בקהילה זו על-פי ההנחיות הקליניות המקובלות בישראל 

ובעולם, כך שגם בישראל רופאות ורופאי משפחה יוכלו ללוות 
אנשים טרנסג'נדרים בתהליך ההתאמה המגדרית".

 ד"ר גל וגנר קולסקו, מומחה ברפואת המשפחה,
מנהל המרפאה הגאה כללית גן מאיר והחברה לרפואת להט"ב בהר"י



הגישה לטיפול בא.נשים טרנסג'נדרים - 12:00
תאור מקרה בדגש על אפשרויות טיפול 

ותפקיד רופא.ת המשפחה

הפסקה12:20

דברי סיכום וארוחת צהריים קלה13:40

ד"ר רויטל ארבל - אורו-גניקולוגית ומנהלת היחידה לאורו-גינקולוגיה בחטיבת פאנל מומחים12:40
נשים ויולדות במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים, חברת הועדה לניתוחים 

להתאמה מגדרית של משרד הבריאות, חברה בצוות המבצע ניתוחים לשינויי 
מין במרכז הרפואי ע"ש שיבא בתל השומר ומקבלת במרפאה גניקו-פלסטית 

לטרנסים.יות בתל השומר

נינה הלוי - אישה טרנסג'נדרית, פעילה חברתית ופעילה שנים רבות בתחום 
רפואת הטרנס*. היא נציגת הציבור בוועדה לשינוי מין וכיום מייעצת לאנשים 

טרנסים מול מערכת הבריאות, ולמוסדות רפואיים במתן מענה לאנשים 
טרנסים

ד"ר אסף אורן - מומחה ברפואת ילדים ובאנדוקרינולוגיה ילדים ביחידה 
לאנדוקינולוגיה וסוכרת ילדים בבית החולים לילדים ע"ש דנה-דואק, ומנהל 

מרפאת ילדים ונוער טרנסג'נדרים כחלק ממרכז בריאות טרנס באיכילוב מזה 
כשש שנים שהינה המרפאה הגדולה בארץ שמהווה מרכז הפנייה ארצי

עו"ס יונתן מרטון מרום - עו"ס להט"ב מחוזי, מחוז מרכז, האגודה למען 
הלהט"ב

ד"ר רפאל המבורגר - רופא משפחה בקופת חולים מאוחדת, מנהל מרפאה 
ידידותית לקהילה הגאה בדגש על הקהילה הטרנסית ולקהילת מהגרים 

ופליטים, מתוך ההכרה שיש לפתח ידע וגישות שונות כדי להכיל שונות אישית 
ומגדרית ולספק לכל אדם את צרכיו הרפואיים, הגופניים, והרגשיים

ד"ר איריס יעיש

 כנס זה מוקדש לזכרה של נטע חדיד ז"ל,
אישה טרנסג'נדרית וחברת קהילה יקרה ואהובה

נושא ההרצאה מרצהשעה
התכנסות וכיבוד08:30

דברי פתיחה וברכות09:00

הפסקה11:00

אלה אמסט - מנכ"לית שותפה בעמותת מעברים, ומנהלת את מערך נעים להכיר: הקשת הטרנסית09:30
ההכשרות המקצועיות של הארגון. היא פעילה ותיקה בתחום הבריאות, 

MPH ולומדת לתואר

10:15

11:20

11:40

רפואת משפחה לאנשים טרנסג'נדרים 
- תפקיד רופא המשפחה בדגש על 

הטיפול ההורמונלי ומתן כלים לביצוע 
מעקב נכון אחר א.נשים טרנסג'נדרים

פוריות בא.נשים טרנסג'נדרים - השפעת 
הטיפולים ההורמונליים על הפוריות 

והאפשרויות לשימור פריון והחשיבות 
למודעות הצוות הרפואי לנושא

מצבים נפשיים נפוצים בקרב 
טרנסג'נדרים, המפגש עם מערכות 
בריאות הנפש וכיצד יכולה רפואת 

המשפחה לסייע בנגישות לטיפול

ד"ר גל וגנר קולסקו - מומחה ברפואת המשפחה, מנהל המרפאה הגאה כללית 
גן מאיר והחברה לרפואת להט"ב בהר"י

ד"ר איריס יעיש - מומחית לרפואה פנימית ואנדוקרינולוגיה, רופאה בכירה 
במרכז טיפול בטרנסג'נדרים במכון האנדוקרינולוגי

ד"ר הדר אמיר לוי - גניקולוגית בכירה ביחידת ההפרייה החוץ גופית 
באיכילוב, מנהלת המרפאה המגדרית במכון הפריון באיכילוב

עו"ס מיכל סטולר - מנכ"לית פרויקט גילה להעצמה טרנסית ועובדת 
סוציאלית באיגי - ארגון הנוער הגאה

ד"ר שלומית שדמון - רופאת משפחה ומטפלת מינית


