
התכנסות ורישום08:30-09:00
ברכת יו"ר הכנס09:00-09:20

פרופ' חיים מצקין, מנהל המחלקה לאורולוגיה, המרכז הרפואי ת“א

מושב פתיחה
טיפול תרופתיים בהגדלה שפירה של הערמונית - מה התחדש בעשור האחרון?09:20-09:40

פרופ' חיים מצקין, מנהל המחלקה לאורולוגיה, המרכז הרפואי ת“א

עידכונים בטיפולים בסרטן ערמונית מתקדם   |   בחסות: יאנסן09:40-10:00
ד"ר אלי רוזנבאום, מנהל היחידה לאונקולוגיה אורולוגית, מרכז דווידוף לסרטן, בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה

אנדואורולוגיה: אתגרי הסיור בנבכי מערכת השתן10:00-10:20
ד"ר מריו סופר, מנהל היחידה לאורולוגיה אנדוסקופית, המחלקה האורולוגית, המרכז הרפואי ת“א          

טיפולים תרופתיים באין אונות   |   בחסות: אלי לילי10:20-10:40
ד“ר אילן גרינולד, סגן מנהל היחידה לנוירואורולוגיה, רמב“ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה 

שאלות ותשובות10:40-10:50
הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:50-11:20

מושב בוקר                                                                                   
טיפולים חדשים במצבי אי שליטה במאמץ אצל נשים11:20-11:40

פרופ‘ דוד גורדון, מנהל היחידה לאורו-גינקולוגיה ורצפת האגן, בית החולים ליס ליולדות, המרכז הרפואי ת“א                                                    

דימות באורולוגיה11:40-12:00
ד“ר דייגו מרסר, מומחה לדימות, רופא בכיר ביחידה לטומוגרפיה ממוחשבת )CT(, אגף דימות, המרכז הרפואי ת“א.

סגן מנהל מרכז יעוץ לדימות, מכבי שרותי בריאות

ניתוחים רובוטיים בסרטן הערמונית12:00-12:20
ד“ר דוד מאיר גרשבאום, מנהל יחידה לכירורגיה רובוטית, המרכז הרפואי ת“א                                                                                               

ד“ר גל קרן פז, מומחה באורולוגיה, רופא בכיר, המחלקה האורולוגית, המרכז הרפואי ת“א

טיפולים מבוססי חימום בסרטן כיס השתן12:20-12:40
ד“ר גל קרן פז, מומחה באורולוגיה, רופא בכיר, המחלקה האורולוגית, המרכז הרפואי ת“א                                                         

שאלות ותשובות12:40-12:50
הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:50-13:20

מושב צהריים
זיהומים בדרכי השתן וטיפולים עדכניים ברפלוקס לשופכנים בילדים13:20-13:40

ד“ר יעקב בן חיים, מנהל היחידה לאורולוגית ילדים, בית חולים דנה-דואק לילדים, המרכז הרפואי ת“א  

13:40-14:00    Overactive Bladder “בוטוקס לא רק לקמטים בפנים - טיפולים בכיס שתן “רגיז
ד“ר גבריאל גילון, רופא ראשי, מומחה בכירורגיה אורולוגית, בית חולים רבין, מרכז רפואי רבין פתח תקוה.

מנהל מחלקה אורולוגית מרפ’ יועצת “זמנהוף“ תל אביב                                                        

PSA בשנת 2015 למי ולמה14:00-14:20
פרופ' חיים מצקין, מנהל המחלקה לאורולוגיה, המרכז הרפואי ת“א

שאלות ותשובות14:20-14:30

ארוחת צהריים14:30-15:00

ייזום 
והפקה

הכנס השנתי
לתרופות

וטכנולוגיות
באורולוגיה

29.4.2015
 מלון לאונרדו

סיטי טאואר, ר“ג

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

ההשתתפות בכנס הינה ללא תשלום אך מחייבת רישום מוקדם מראש.
רישום מה-28.4.15 וביום הוועידה: 100 ש“ח

בחסות:


