
יום חמישי 16.2.17 
קבלת חדרים15:00

התכנסות, ביקור בתערוכה וכיבוד קל17:35 - 16:30

ד"ר שמעון גינתדברי פתיחה וברכות17:40 - 17:35

מנחה: פרופ' חיים קריסיבליץ הרצאות19:10 - 17:40

17:40 - 18:00Smoking and pelvic related diseases & 
smoking cessation 

ד"ר רחל דהן

18:15-18:30Real life of women entering menopauseפרופ' ברי קפלן

18:00-18:15HRT- New kid in the blockפרופ' יואב פלד

18:30-18:45Sexual function in patients with PFD 
before and after corrective surgery

פרופ’ יורם אברמוב

פרופ’ מנחם נוימןשלפוחידון - חידון בהשתתפות פעילה של הקהל18:45-19:10

ארוחת ערב-מסעדת קינטו-רחוב קויפמן 6 תל אביב19:45-22:45

ועדה מדעית מטעם החברה הישראלית לאורוגניקולוגיה ורצפת האגן:
ד”ר שמעון גינת

פרופ’ חיים קריסי 
ד”ר עדי ווינטראוב 
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ארוחת בוקר7:00-9:00

מנחה: פרופ' דוד בליץ הרצאות9:00-11:12
גורדון

9:00-09:12Neurophysiology of OABד"ר מירב ברוורמן

9:12-9:24Is urodynamic testing a lost art?ד"ר שמעון גינת

9:24-9:36The bladder wall in OABד"ר ורד אייזנברג

9:36-9:48Overview on OAB treatmentפרופ' חיים קריסי

9:48-10:00Medical treatment for OABד"ר ענת בק

10:00-10:12How to choose the right drug for the elderly 
OAB patient?

ד"ר נעמה מרקוס-
בראון

10:12-10:24Understanding the current concept and 
role of Botulinum toxin injections in the 
treatment of OAB 

ד"ר אייל גולדשמידט

10:24-10:36Sacral neuromodulation for voiding 
dysfunction -how does it work? 

ד"ר גיל לוי

10:36-10:48PTNS for OAB patientsד"ר בני פיינר

10:48-11:00The impact of POP surgery on OAB patientsד"ר דוד יוחאי

11:00-11:12How do we define success in OAB 
treatment?

ד"ר דוד שוויקי

הפסקה11:12-11:40

מנחה: ד”ר אלכס בליץ הרצאות11:40-11:52
קונדריאה

11:52-12:04Management of painful bladder syndrome 
(PBS)

ד”ר אלעד לרון

12:04-12:16Treatment of sacrocolpopexy failureד”ר ניר חייא

12:16-12:28POP repair using a combined vaginal and 
laparoscopic approach

פרופ’ מני אלקלעי

12:28-12:40Challenges in fistula repair ד”ר רויטל ארבל

12:40-12:52Clean intermittent catheterization (CIC) in 
urogynecology

ד”ר אנה פדואה

12:52-13:04Vaginal and urinary microbiome and its 
implications on PFD

ד”ר עדי ווינטראוב

ד”ר שמעון גינתסיכום הכנס ושאלות13:04-13:15

ארוחת צהריים במסעדת המלון13:15-14:30

יום שישי 17.2.17

משך כל הרצאה הוא 10 דקות, נקפיד מאוד על עמידה בזמנים.


