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 -   הננו מתכבדים להזמינכם ליום העיון  -

 כאב ותפקוד מיני
 2017במרץ  15שיתקיים ביום רביעי, כ"ד באדר תשע"ז, 

 גלים, חיפה-אודיטוריום ספנסר, מגדל סמי עופר )בנין ראשי( מרכז רפואי רמב"ם, בת

 עורכת ומנחה :ציקי אדלר, מתאמת פעילות,  ביה"ס לכאב, רמב"ם
 

 ברכות 09:00-09:10
 

 ד"ר סיימון וולפסון
 מנהל המכון לרפואת כאב, רמב"ם

 פרופ' ליאור לוינשטיין
 ם"הנהלת הקריה הרפואית רמב

פציעות בקרב חיילים וצעירים ודאגתם  11:30-11:45 
 לפגיעה באיברי המין

 ,MDגרינולד אילן פרופ מ.קליני 
 אורולוגיה, -מנהל היחידה לנוירו
 מרכז רפואי רמב"ם

 

 הצגת המחקר על תפקוד מיני וכאב   09:10-09:30
 ,MD גרינולד אילןפרופ מ.קליני 

 אורולוגיה, -מנהל היחידה לנוירו
 מרכז רפואי רמב"ם

 

אופיואידים ונוגדי חרדה מה הם עושים  11:45-12:00 
 לתפקוד המיני
 , ד"ר רימה גלר

מומחית בהרדמה ושיכוך כאב, המכון לרפואת 
 כאב, רמב"ם

הכאב על התפקוד המיני של השפעת  09:30-09:50
 הגבר

 ,MDגרינולד  אילןפרופ מ.קליני 
 אורולוגיה, -מנהל היחידה לנוירו
 מרכז רפואי רמב"ם

 

כאב לאחר ניתוח שינוי מין אצל  12:00-12:15 
 טרנסגנדרים

  רבינוביץ' דוד  ד"ר
מרכז התמחות והוראה, חטיבה לפסיכיאטריה 

 רמב"ם
 

 בנשים כאבים בקיום יחסים 09:50-10:10
 לוריא מיכל  ד"ר 

מנהלת המרכז לבריאות מינית בהדסה הר 
הצופים, יו"ר החברה הישראלית להפרעות 

 בתפקוד המיני
 

 כאב, מין ומגדר והקשר ביניהם 12:15-12:30 
 מר שמעון מוסלי

למה לנשים יש כאב ראש לפני סקס   10:10-10:30
 ולגברים אחרי סקס

 ד"ר  יצחק )צחי( בן ציון
מרפאה לבריאות מינית בבי"ח מנהל ה

 סורוקה  ופסיכיאטר  מחוז 
 הדרום, שירותי בריאות כללית

 

 הכאב כמכשול בזמן שיקום מיני 12:30-12:45 
 ד"ר רפי חירותי

 מנהל חטיבת השיקום, מרכז רפואי שיקומי
איגוד ישראלי לטיפול ) רעות, ת"א. יו"ר איט"ם

 (מיני

 הפסקת קפה 10:30-11:00
 

 פיברומיאלגיה ותפקוד מיני 12:45-13:00 
 ד"ר סימון וולפסון,

 מנהל המכון לרפואת כאב, רמב"ם
 

אנדומטריוזיס , כאב , ותפקוד  11:00-11:15
 מה צריך לדעת מיני: 

 ד"ר דוד סוריאנו
מנהל המרכז הרב תחומי לאנדומטריוזיס  

 בתל השומר
יו״ר החברה הישראלית לאנדוסקופיה 

 גינקולוגית
 

השפעת הפרעה בתפקוד המיני על רקע  13:00-13:15 
 על התפקוד המיני של בן/בת הזוג -כאב

 ,יפעת מקלר
M.S.W מטפלת זוגית וסקסולוגית מוסמכת 

הסתמנות ,כשהאורגזמה כואבת  11:15-11:30
 בגברים ובנשים

 ד"ר ליאורה אברמוב
גינקולוגית, מנהלת המרפאה לטיפול מיני, 

 המרכז הרפואי תל אביב
 

 יום העיון סכום 13:15 
 ,MDגרינולד  אילןפרופ מ.קליני 

 אורולוגיה, -מנהל היחידה לנוירו
 מרכז רפואי רמב"ם

 

 יום העיון הינו ללא תשלום, אך מצריך הרשמה בטופס המצורף.
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 טופס הרשמה

 כאב ותפקוד מיני אני מאשר השתתפותי ביום עיון בנושא 

 

 חה___________________________תואר_______  שם פרטי__________________  שם משפ

 ת.ז. _________________________________ תחום עיסוק ___________________________  

 כתובת___________________________________________________ מיקוד____________

 ______טלפון___________________ טלפון נוסף____________________ פקס____________

 דואר אלקטרוני______________________________________________________________

 

 

 חתימה_______________________                                 תאריך____________________

 

 נא לשלוח ל:

 047773505( פקס: 1

 או

 b_goldwein@rambam.health.gov.il   -( בתיה, בדואר אלקטרוני2

 

 

 


