של

היל"ם
25-26.10.18
מלון רמדה חדרה

יום חמישי 25.10.18
 15:15-16:00הרשמה וסיור בתערוכה
 16:00-16:15פתיחה  +ברכות  :ד"ר מיכל לוריא ,יו"רית היל"ם
 20 16:15-16:45שנה להיל"ם
פרופ יוזה חן ,יו"ר הילם הראשון ,מנהל המרפאה
להפרעות בתפקוד המיני ,המרכז הרפואי ת"א
 16:45-17:15שולחן עגול " -תותבים  -איך ,למי ולמה"
מנחה :דר רענן טל ,מזכ"ל היל"ם ,היחידה הנוירו-
אורולוגית ,הקריה רפואית רמב"ם
משתתפים :פרופ יוזה חן ,מנהל המרפאה
להפרעות בתפקוד המיני ,המרכז הרפואי ת"א
פרופ' עופר שנפלד ,מנהל המרכז לאורולוגיה
שחזורית ותפקודית ,הרפואי שערי צדק ,ירושלים
ד" ר אוהד שושני ,רופא בכיר במחלקה ארולוגית בי"ח
בלינסון ,מרכז רפואי רבין
ד"ר אורי גור ,מומחה באורולוגיה שחזורית והפרעות
בתפקוד מיני ,מחלקה אורולוגית בית חולים מאיר
17:15-17:45
פרופ' דניאל קורניק מנהל היחידה לפרמקולוגיה
קלינית ,המערך לפרמקולוגיה קלינית וטוקסיקולוגיה,
בקריה לרפואה רמב"ם .הרצאה בחסות טבע פרמצבטיקה
 17:45-18:15ה פ ס ק ה

 18:15 - 18:45התמכרות למין :פסיכולוגיה ונוירוביולוגיה
פרופ' צבי זמישלני ,פסיכיאטר ,מנהל בי"ח גהה
לשעבר .סגן יו"ר הסקציה "בריאות מינית
ופסיכיאטריה" באיגוד הפסיכיאטריה האירופאי
 19:00-19:45העתידים המוזרים של המין – הרצאה רובוטית
ד"ר רועי צזנה ,עתידן ,חוקר במרכז בלווטניק
באוניברסיטת ת" א ועמית מחקר באוניברסיטת
בראון .מחבר הספרים "המדריך לעתיד" ו-
"השולטים בעתיד"
 20:00-21:00א ר ו ח ת

ע ר ב

21:30

מסיבת ריקודים במלון המארח

יום שישי

26.10.18

9:00-09:45

 09:45-10:15תפקוד מיני אחרי ניתוחים בריאטריים
"רזים וטוב להם? שינויים בתפקוד המיני לאחר
ניתוחים בריאטריים"
דר גיל מאייר -אורולוג מומחה ,מרכז רפואי בני
ציון ,חיפה

 10:15-10:45החיסון כנגד וירוס הפפילומה  -כל מה שרצית
לדעת ופחדת לשאול
ד"ר צבי ואקנין  ,סגן מנהל מחלקת נשים במרכז
רפואי אסף הרופא .יו"ר החברה הישראלית
לקולפוסקופיה .הרצאה בחסות  MSDישראל
 10:45-11:15ה פ ס ק ה
 11:15-11:45א ס י פ ה כ ל ל י ת
 11:45-12:15שפיכה נשית – דיבייט
מנחה :ד"ר רוית יחיאלי כהן ,היחידה
לנוירואורולוגיה ,הקריה הרפואית רמב"ם
משתתפים :דר ליאורה אברמוב -גינקולוגית
מטפלת מינית מוסמכת מנהלת המרפאה לטיפול
מיני המרכז הרפואי תל אביב
ד"ר אנה פדואה -מנהלת שירות תחלואות רצפת
אגן ,חטיבת נשים ויולדות ,מרכז רפואי יצחק
שמיר ,קמפוס אסף הרופא
 12:15-12:45הפרעות הזקפה לפני ואחרי עידן הViagra -
פרופ אלכס גרינשטיין -מומחה באורולוגיה ,מנהל
המרפאה לאורולוגיה ,המחלקה האורולוגית

אורחת כבוד:

הקדימו להירשם –כאן
מספר המקומות מוגבל! *שימו לב* תעריפי הרישום ישתנו ב -

11.10.2018

חב ר  /חב ר
נלווה היל"ם

אורחים

השתתפות בשני ימי הכנס ולינה
בחדר יחיד

₪ 980

₪ 1280

השתתפות בשני ימי הכנס ולינה
בחדר זוגי
*על בן/בת הזוג לחדר אשר
משתתף בתכנית המקצועית
תחול תופסת תשלום כמפורט :

₪ 1100

₪ 1350

₪ 250

₪ 350

הרצאות הכנס  -ללא לינה
עבור 25.10.18
עבור 25-26.10.18
השתתפות בתכנית ערב 25.10.18

₪ 250
₪ 400
₪ 50

₪ 350
₪ 500
₪ 80

תעריף הרישום החל מ : 11.10.2018 -
השתתפות בשני ימי הכנס
ולינה בחדר יחיד

₪ 1180

₪ 1480

השתתפות בשני ימי הכנס
ולינה בחדר זוגי
*על בן/בת הזוג לחדר אשר
משתתף בתכנית המקצועית
תחול תופסת תשלום כמפורט :

₪ 1300

₪ 1550

הרצאות הכנס  -ללא לינה
עבור 25.10.18
עבור 25-26.10.18
השתתפות בתכנית ערב 25.10.18

₪ 300
₪450
₪70

₪ 400
₪ 550
₪ 100

לכל שאלה ניתן לפנות למזכירת היל"ם ,דניאלה קרואני לדוא"ל
 Ilssm2012@gmail.comאו לטל052-3830378 .
להסדרת חברות בהיל"ם  - 03-6100444מחלקת שירות של הר"י

