היל"ם
החברה הישראלית להפרעות בתפקוד המיני

8:30-9:00

התכנסות ,רישום וסיור בתערוכה

9:00-9:15

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

9:15-9:45

שימור עצבי בניתוחי אגן רובוטיים
פרופ' גלעד עמיאל ,מנהל מחלקה אורולוגית ,הקריה הרפואית רמב"ם

9:45-10:45

הורמונים ותפקוד מיני
יו"ר -פרופ' אלכסנדר גרינשטיין ,יו"ר איגוד האורולוגים הישראלי,
מחלקה אורולוגית ,מרכז רפואי ת"א

• האיזון ההורמונלי של התפקוד המיני בגברים  -מהחשק
ועד השפיכה
דר' יואל טולדנו ,יח' אם ועובר ,בי"ח לנשים שניידר מרכז רפואי
רבין ,מנהל תחום סוכרת ואנדוקרינולוגיה ,קופ"ח מאוחדת

• תסמונת חסר טסטוסטרון בגברים  -תמונת מצב עדכנית
דר' רוית יחיאלי כהן ,יחידה לנוירואורולוגיה ,הקריה הרפואית
רמב"ם

• תפקיד האסטרוגן במיניות האישה
דר' משה זלוצובר ,מכון אנדוקריני ,הקריה הרפואית רמב"ם
10:45-11:15

הפסקה

 11:15-11:45הפרעות שפיכה מעוכבת וכואבת
יו"ר  -פרופ' אילן גרינוולד ,מנהל היחידה לנוירואורולוגיה ,הקריה
הרפואית רמב"ם

• סיבות וטיפול רפואי
פרופ' יוזה חן ,מנהל המרפאה להפרעות בתפקוד מיני ,מחלקה
אורולוגית ,מרכז רפואי תל אביב

• סיבות וטיפול סקסולוגי
פרופ' רפי חרותי ,מנהל חטיבת השיקום ,מרכז רפואי שיקומי רעות
ת"א

היל"ם
החברה הישראלית להפרעות בתפקוד המיני

 11:45-12:50השמנה ,ניתוחים באריאטריים ותפקוד מיני
יו"ר  -פרופ' גיל רביב ,מנהל היחידה לאנדרולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא
תל השומר

• סוגי הניתוחים הבאריאטריים השונים
דר' יוסף קוריאנסקי ,מנהל היחידה לכירורגית לפרוסקופית מתקדמת,
חטיבה כירורגית ב' ,המרכז הרפואי תל אביב

• התיקון הבאריאטרי לנזקי השמנה -מטבולי והורמונלי
דר' מאיה איש שלום ,מומחית לרפואה פנימית ,אנדוקרינולוגיה
וסוכרת ,המכון האנדוקרינולוגי ,המרכז הרפואי תל אביב וDMC-

פטיש -על מיניות והשמנה
• האיש ,הפֶטיש וה ׇָּ
דר' צחי בן ציון ,מנהל המרפאה לבריאות מינית ופסיכיאטר מחוז
דרום ,מרכז רפואי סורוקה לנגב ושירותי בריאות כללית

 12:50-13:40מין כאב
יו"ר  -ליאורה אברמוב ,מנהלת המרפאה לטיפול מיני ,בי"ח ליולדות ליס,
המרכז הרפואי תל אביב

• וולוודיניה  -חידושים בטרמינולוגיה ,מיון וטיפול
פרופ' יעקב בורנשטיין ,מנהל מחלקת נשים ויולדות ,המרכז הרפואי
גליל נהריה ,משנה לדיקן בפקולטה לרפואה של בר אילן  ,נשיא
לשעבר של ISSVD

• על כאב ועונג
דוד בנאי ,פסיכולוג קליני ,מרצה באונ' בר אילן במסלול לטיפול
מיני,מרצה ושותף ב"דעת" ,בי"ס ללימודי תיאוריה פסיכואנליטית

 13:40 - 14:45ארוחת צהריים

היל"ם
החברה הישראלית להפרעות בתפקוד המיני

 14:45 - 15:25אז מה כן קובע?
יו"ר  -פרופ' יורם ורדי ,רופא בכיר במחלקה אורולוגית במרכז רפואי בני
ציון ובמרכז רפואי שיבא ,תל השומר

• זה הקטן גדול יהיה ,האמנם? ניתוחים להגדלת הפין -
המיתוס והמציאות
פרופ' עופר שיינפלד ,מנהל המערך האורולוגי ,המרכז הרפואי שערי
צדק ,ירושלים

• מעכבי האנזים  – PDE5עדכונים
דר' נעם כתרי ,המחלקה האורולוגית ,המרכז הרפואי שיבא ,תל
השומר

 15:25-15:40ההשלכות המיניות של תסמונת בתר טראומתית
ד"ר גיל מאייר,המחלקה האורולוגית ,מרכז רפואי בני ציון ,חיפה

 הכניסה לחברים וחברים נלווים בהיל"ם הינה חופשית
 הכניסה לאנשי מקצוע שאינם חברים  180ש"ח
 מתמחים במקצועות הרפואה – ללא תשלום עם הרשמה מראש
 לכל שאלה ניתן לפנות למזכירת היל"ם ,דניאלה קרואני לדוא"ל
 ilssm2012@gmail.comאו לטל052-3830378 .
 להסדרת חברות להיל"ם ,ניתן לפנות למחלקת שירות של הר"י 03-6100420
או דרך הכרטיס האישי באתר הר"י.www.ima.org :

ועדה מדעית :יו"ר -ד"ר ליאורה אברמוב ,ד"ר רוית יחיאלי כהן  ,ד"ר רענן טל ,ד"ר מיכל לוריא

