זכויות האדם בלידה
Human Rights in Childbirth

 11:15-12:30מושב שני
האתגר של זכויות היולדת בבתי חולים
אלה שלומקוביץ  -נשים קוראות ללדת" :הפרות שקופות ,שגרתיות ומה שביניהן" )כולל סרט קצר – נרטיבים של יולדות(
פרופ' דרורית הוכנר-צלניקר  -מנהלת מחלקת נשים ,מרכז רפואי הדסה הר הצופים" :זכויות האדם וזכויות היולדת בבית החולים :פרספקטיבה רפואית"
דבי גדל-בר  ,CNM, MSc -מזכירת ארגון המיילדות בישראל ,מרכזת לימודי בריאות נשים ומיילדות ,ביה"ס האקדמי לסיעוד ע"ש זיוה טל ,שיבא:
"מעבר לבתי חולים ידידותיים ללידה"
 12:30-13:30הפסקת צהריים  -במקביל :תצוגת פוסטרים בלובי

כנס לציון יום המיילדת הבינלאומי
יום ראשון ,כ”ה באייר תשע”ג ) (5.5.2013בשעות19:30 – 8:30 :
אוניברסיטת בר-אילן ,אולם מינץ ,בניין ס”ל )מס' (403
מה הן זכויות האדם של האישה היולדת? מהם גבולות אחריותה?
מי קובע את התנאים בהם היילוד יבוא לעולם? האם היולדת חופשייה להחליט על מקום הלידה ועל אופייה?
מי נושא באחריות ללידה ולתוצאותיה? האם יש זכות מוקנית להשגת התנאים הדרושים ללידה פיזיולוגית? מהם גבולות אחריותם של רופאים,
מיילדות ונותני שירות אחרים בלידה?
שאלות אלו ועוד יידונו בכנס ראשון מסוגו בישראל בשם "זכויות האדם בלידה" ,אשר ייערך ביום המיילדת הבינלאומי ,יום ראשון ה 5-במאי ,2013
בקמפוס אוניברסיטת בר-אילן .בכך מצטרפת ישראל למגמת ההתעוררות העולמית של דיון בלידה מתוך נקודת המבט של זכויות האדם .פאנל
בין-תחומי של מומחים בתחום המיילדות ,גינקולוגיה ,אתיקה ,מגדר ,משפט ,וכן ציבור היולדות ומשפחותיהן ,יקיים דיון בנושאים אלה וינסה
להתוות את האפשרויות למימוש זכויות האדם בלידה הלכה למעשה.
יוגש כיבוד קל במהלך היום

הכנס מתקיים בשעות  8:30-16:00באולם מינץ באוניברסיטת בר-אילן.
למפת הקמפוס http://www.biu.ac.il/Tour/campus-map.pdf
ההשתתפות ללא תשלום אך אנו מבקשים להירשם מראש בכתובת rightsinchildbirth@gmail.com
לאחר סיום מושבי הכנס תתקיים פעילות מטעם "נשים קוראות ללדת" ) - (16:30-19:30צפייה בסרט וקבוצות שיחה וחשיבה

תכנית הכנס
 8:30-9:15התכנסות באולם מינץ
 9:15-9:45ברכות והרצאת פתיחה
פרופ' רות הלפרין-קדרי  -הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר-אילן ,חברה בוועדת האו"ם לביעור אפליה נגד נשים ) :(CEDAWברכת פתיחה
פרופ' נעם זהר  -ראש התכנית ללימודי ביואתיקה ,המחלקה לפילוסופיה ,אוניברסיטת בר-אילן ,חבר המועצה הלאומית לביואתיקה:
"חופש בחירה בלידה :אתיקה וזכויות האדם"

 13:30-14:45מושב שלישי
הרחבת מעגל הבחירה :לידה מחוץ לבתי חולים
כרמל ג'נאח  -יולדת בית ,נשים קוראות ללדת" :כשהלב וההיגיון נפגשים  -על הבחירה בלידת בית והקשיים הנלווים"
פרופ' רוני גמזו  -מנכ"ל משרד הבריאות" :מדיניות משרד הבריאות בעניין לידות מחוץ לבתי חולים"
מיכל בונשטיין  -מיילדת בית  ,CNMיו"ר אמה"י -ארגון מיילדות הבית בישראל" :זה בריא ,זה חוקי ,אז למה זה כמעט בלתי אפשרי?  -על הפרדוקס של לידות
הבית בישראל"
מרוה זוהר  -מיילדת  ,ASc, CPMבוגרת הקולג' הלאומי למיילדות בארה"ב ,נשים קוראות ללדת" :מודל מיילדותי אחר :על מרכז לידה עצמאי ממוקד אם ויילוד"
 14:45-16:00פאנל מסכם
יולדות ויילודים בישראל :אתיקה וזכויות האדם
קרן לויטין –  ,.CNM, M.Med.Scמיילדת במרכז הרפואי סורוקה ,מרכזת לימודי בריאות האישה ,המחלקה לסיעוד אוניברסיטת בן גוריון
פרופ' משה בן עמי  -מנהל מחלקת נשים ,בית חולים פוריה ,יו"ר האיגוד למיילדות וגינקולוגיה
רותי קרני הורוביץ  -נשים קוראות ללדת ,ראש ארגון הגג של מקצועות הליווי וההדרכה הסב-לידתיים
ד"ר אומי לייסנר  -משפטנית ,חוקרת ומלמדת זכויות נשים בתכנית ללימודי מגדר ,אוניברסיטת בר-אילן ובפקולטה למשפטים ,האוניברסיטה העברית
פרופ' נעם זהר  -ראש התכנית ללימודי ביואתיקה ,אוניברסיטת בר-אילן,
 16:00-16:30תצוגת פוסטרים בלובי
בשעות  16:30-19:30מוזמנים המשתתפים להמשך פעילות באולם הכנס.

מהלכה למעשה  -זכויות האדם בלידה
הפעילות כוללת הקרנת בכורה בישראל של 'סיפור לידה' ,סרט דוקומנטרי על המיילדת האמריקאית אינה מיי גסקין ודיון בעקבותיו.
בנוסף יערכו קבוצות שיחה וחשיבה בדגש על חתירה לקראת פתרונות מעשיים
שיח מכבד בחדר הלידה והגנה פרואקטיבית על זכויות היולדת
מיילדות ודולות – דרכים לעבודה משותפת
לידות המוגדרות בסיכון והרחבת חופש הבחירה
המקרה של ד"ר אגנס גרב ,הרופאה המיילדת ההונגריה ,ועדכונים מהעולם
זכויות היילוד והזכות לאי-הפרדה
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·
ועוד..
)כפוף לשינויים(

הפעילות חינם ואינה מותנית בהשתתפות במושבי הבוקר
 9:45-11:00מושב ראשון
לידה פיזיולוגית מול התערבות רפואית :ערכים וסיכונים
מינדי לוי  -מיילדת בית " :CNM, MAמה אישה צריכה בשביל ללדת?"
פרופ' אריאל מני  -מנהל חדרי לידה ,בית חולים ליס ליולדות" :מתי ומדוע נחוצה התערבות רפואית בתהליך הלידה הטבעית?"
פרופ' מיכאל וינגרטן  -משנה לדיקן לחינוך רפואי ,הפקולטה לרפואה בגליל ,אוניברסיטת בר-אילן" :חופש בחירה בלידה :פרספקטיבה של רופא משפחה"
 11:00-11:15הפסקת קפה

פרטי האירוע באתר האינטרנטhttp://nashimkorot.org.il/events.html :
לאירוע בפייסבוק https://www.facebook.com/events/503990096304362

