היל"ם
החברה הישראלית להפרעות בתפקוד המיני

יום חמישי 9 ,בנובמבר2017 ,
15:30-16:00

התכנסות ,רישום וסיור בתערוכה

16:00-16:05

מילות פתיחה
ד"ר מיכל לוריא ,יו"ר היל"ם ,המרכז הרפואי הדסה הר הצופים

16:05-16:35

מַ עֲמת :להזריק או לא להזריק קסיאפקס? זאת השאלה.
יו"ר פרופ' יוזה חן
בעד :דר' אורי גור ,המחלקה לאורולוגיה ,מרכז רפואי מאיר
נגד :דר' רענן טל ,היחידה לנוירואורולוגיה ,הקריה הרפואית רמב"ם

16:35 -17:35

תפקוד מיני בחולים אונקולוגיים
יו"ר ד"ר רוית יחיאלי

התמודדות עם מחלה אונקולוגית בקרב להט"בים
שרון פלג נשר ,מטפלת מינית מוסמכת ,הדסה הר הצופים והמרכז הרפואי תל
אביב ע"ש סוראסקי
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ד"ר רונן הולנד ,המחלקה לאורולוגיה ,מרכז רפואי רבין

17:35 -18:20

גיל המעבר וירידה בחשק המיני בנשים :חידושים בטיפול
יו"ר – ד"ר ליאורה אברמוב
דר' גדעון קופרניק ,גינקולוג ,מומחה לגיל המעבר ,סיו"ר ועד החברה לגיל המעבר

כ' – כ"א חשון
תשע"ח
18:20-19:05

השפעת האינטרנט על התפקוד המיני
אלישע אזר ,מטפל זוגי ומיני מוסמך ,המרפאה לטיפול מיני הדסה הר הצופים

19:15

מלון לאונרדו
פלאזה
אשדוד

21:15

ארוחת ערב
מסיבת ריקודים

היל"ם
החברה הישראלית להפרעות בתפקוד המיני

יום 1שישי 10 ,בנובמבר2017 ,
08:00-10:00

טרנסג'נדרים בישראל -תמונת מצב ,הועדה להתאמה מגדרית
יו"ר  -ד"ר נעם כתרי
ניתוחים להתאמה מגדרית
ד"ר אלון לירן ,המרכז הרפואי שיבא ,תל השומר
סיבוכים ומעקב לאחר ניתוח
ד"ר רויטל ארבל ,המרכז הרפואי שערי-צדק
הטיפול בקהילה וStandards of Care -
דר' שלומית שדמון ,שירותי בריאות כללית
הזווית האישית
גב' נינה הלוי ,נציגת הציבור בועדה להתאמה מגדרית
תפקוד מיני של טרנסג'נדרים
ד"ר נעם כתרי ,המרכז הרפואי שיבא ,תל השומר
פאנל שאלות ותשובות
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נובמבר 2017
10:00-11:00

כ' – כ"א חשון
תשע"ח

מלון לאונרדו
פלאזה

המח שלה  ,המח שלו
פרופ' יורם יובל ,פסיכיאטר וחוקר מח ,האגף לרפואת המח
המרכז הרפואי הדסה עין כרם ,האוניברסיטה העברית בירושלים

11:00-11:30

הפסקה

11:30-12:00

אסיפה כללית

12:00-12:40

מַ עֲמת בנושא גלי הלם
יו"ר  -פרופ' אילן גרינולד
בעד :ד"ר גיל מאייר ,המחלקה לאורולוגיה ,מרכז רפואי בני ציון ,חיפה
נגד :פרופ' יורם ורדי ,המחלקה לאורולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא ,תל השומר

אשדוד
12:40-13:00

מה חדש בתחום רפואת התפקוד המיני?
דר' רן כץ ,מנהל מחלקה אורולוגית ,מרכז רפואי זיו

13:15

יקב מרשה  -סיור וארוחת צהריים
(הסיור בתוספת תשלום ומותנה במספר משתתפים)

היל"ם
החברה הישראלית להפרעות בתפקוד המיני

הקדימו להירשם .מספר מקומות מוגבל!
לרישום הקישו כאן
דמי רישום הכולל לינה בחדר יחיד (האירוח על בסיס חצי פנסון)
חבר  /חבר נלווה היל"ם – ₪ 890
אינו חבר היל"ם –  1190ש"ח
דמי רישום הכולל לינה בחדר זוגי (האירוח על בסיס חצי פנסון)
חבר  /חבר נלווה היל"ם – ₪ 980
אינו חבר היל"ם –  1280ש"ח
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סיור וארוחת צהריים ביקב מרשה (יום שישי מיד לאחר סיום הכנס)
 ₪ 200לאדם
______________________________________________________________

כ' – כ"א חשון
תשע"ח

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

מלון לאונרדו
פלאזה
אשדוד

האישי באתר הר"יwww.ima.org :
_______________________________________________________________
הועדה המארגנת :יו"ר הועדה ד"ר ליאורה אברמוב ,ד"ר נעם כתרי ,ד"ר גיל מאייר ,ד"ר רענן טל,
ד"ר שלומית שדמון ,ד"ר רוית יחיאלי  -כהן ,ד"ר מיכל לוריא

