
  

 

 

 למתמחים גינקולוגית אנדוסקופיה סדנת

 

 6132במרץ  13, יום חמישי
 

 

 

 קל וכיבוד רישום התכנסות 03:80 – 03:80
. 

  למתמחים גינקולוגית אנדוסקופיה סדנת 00:41 – 80:30
 10.8.3011 עד מוקדם ברישום מותנה ,מוגבל המשתתפים 'מס    *  
 "דניאל" לוןמ ,"יתיר" באולם קייםתת נאהסד   **  
 שגיב רון ר"ד ,בוסתן משה ר"ד – ר"יו  

 

 פתיחה דברי 00:00 – 80:30
 

 לבטן וכניסה אנדוסקופים בניתוחים ארגונומיה 00:18 – 00:00
 השומר-תל ,שיבא ש"ע רפואי מרכז ,משיח רועי ר"ד  
 

 לפרוסקופית בכירורגיה חשמלית אנרגיה 00:80 – 00:18
 חולון ,"לפסוןוו" רפואי מרכז ,קידר רן ר"ד

 

 וטיפול מניעה ,בלפרוסקופיה סיבוכים 00:48 – 00:80
 צריפין ,"הרופא-אסף" רפואי מרכז ,ואקנין  צבי ר"ד

 

 וניתוחי אבחנתי מכשור -היסטרוסקופיה 00:10 – 48:00
 ירושלים ,"כרם-עין הדסה" רפואי מרכז ,שושן אשר 'פרופ

 

  התרגול תחנות ותדרוך הסבר 18:10 – 00:10
 

 קל כיבוד 10:80 – 1810:
 

 מעשי רגולת 18:00 – 10:80
 

 צהריים וארוחת סיכום 14:00 – 18:00

 
 

 :('ב – 'א  סדר)       הסדנא מדריכי  
 

  ,לוין ישי 'פרופ ,ואקנין  צבי ר"ד , ברקוביץ אלעד ר"ד  ,אוסטרובסקי לודמילה ר"ד 

  ,קידר רן ר"ד   ,צוקרמן בוריס ר"ד  ,צברי אבינועם ר"ד  ,משיח רועי ר"ד 

 שרון אבישלום ר"ד ,שושן אשר 'פרופ
    

 :בחסות סדנאה 
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00:10 – 00:13 Class Master Surgical dvancedA  

 10.8.3011 עד מוקדם ברישום מותנה ,מוגבל המשתתפים 'מס    *  
 זולטי מתי ר"ד ,זילברשטיין טלי 'פרופ – ר"יו  

 

0:001 – 10:80                                  step by Step - hysterectomy laparoscopic for tricks and Tips 
Italy ,Fiaccavento Andrea Prof.  

 

10:80 – 11:00                                             rgerysu laparoscopic in complications of Management  

Italy ,Chiantera itoV Prof.  
 

:0011 – :8011                                                      strategy and technique Surgical Myomectomy: 
Italy ,Fiaccavento Andrea .Dr   

 

11:80 – 13:00                                       echniqueT Our DIE: of nagementma the in paringS Nerve 

Italy ,Chiantera itoV Prof.  
 

 (בלבד האומן כיתת למשתתפי) צהריים ארוחת  13:00
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18:80 – 14:80 Tour Exhibition & Refreshments Registration, 
 

08:14 – :0011 Hysteroscopy - I Session 
 שטוקהיים דוד ר"ד ,פמןקאו יובל ר"ד ,פנסקי מוטי 'פרופ  - ר"יו  

 

14:80 – 18:00 Debate: treat and See, ובעולם בארץ המקובלת הגישה להיות הפך האם?  
 אביב-תל ,סוראסקי ש"ע אביב-תל רפואי מרכז ,רטן גלעד ר"ד -בעד  
 השומר-תל ,שיבא ש"ע רפואי מרכז ,גולדנברג מוטי 'פרופ - נגד  

 

 וטיפים תוצאות - Asherman evereS  -ב סטרוסקופייה טיפול 18:18 – 00:18
 םירושלי ,"כרם-עין הדסה" רפואי מרכז ,שושן אשר 'פרופ  

 

18:18 – 48:81 Debate: לפרוסקפי לעומת היסטרוסקופי קיסרי ניתוח של נישה תיקון 
 השומר-תל ,שיבא ש"ע רפואי מרכז ,משיח רועי ר"ד  -     לפרוסקופיה  
 נצרת ,אנגלי חולים בית ,קליין-ברנדס אורלי ר"ד  -היסטרוסקופיה  

 

 וטיפים תוצאות  - מיומה Type 2 -ב פיוהיסטרוסק טיפול 00:11 – 48:81
 תקוה-פתח ,"בילינסון"  רפואי מרכז ,גולדשמיט חן ר"ד

 

00:11 – :0071 Papers Original of Presentation – II Session 
 ביינר מריו ר"ד ,אברהמוב יורם 'פרופ ,ואקנין  צבי ר"ד  - ר"יו  

 

00:17 – :0001 Session Opening – III Session 
 בורנשטיין יעקב 'פרופ ,פישמן עמי 'פרופ ,סוריאנו דוד ר"ד - ר"יו  

 

 וברכות הפתיח דברי 18:17 – 00:17
 גינקולוגית לאנדוסקופיה הישראלית החברה ר"יו ,סוריאנו דוד ר"ד  
 עשב-באר ,"ורוקהס" רפואי מרכז ,לוננפלד איתן 'פרופ  

 

17:18 – 17:48                                                                                                                                  Summary 

 Dr. D. Soriano, Chairman- The Israeli Society of Obstetrics & Gynecology     

 
 

17:48 – 13:18                       malignancies: Gynecological the in surgery laparoscopic Advanced  

 future the and present The 

Italy ,Chiantera itoV Prof. 
 

81:31 – 84:31   future the and present heT disease: benign in surgery laparoscopic Advanced  

Dr.  Andrea Fiaccavento, Italy 
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 תקצירים לבחירת הועדה ר"יו ,בורנשטיין יעקב 'רופפ 10:00 – 13:48

  Lecture Awarded Prize 

Fertility outcome of women with severe endometriosis, repeated IVF failures, 

following radical surgery 

Shai Elizur, Iris Adler, Jerome Bouaziz, Daniel Seidman, Mati Zolti, 

Vered H. Eisenberg, Mordechai Goldenberg, David Soriano  

Department of Obstetrics and Gynecology, The Chaim Sheba Medical center,  

Tel Hashomer, Ramat-Gan, Israel 

 

 

Friday, April 1st, 2016 
 

 

 

:8007 – 00:03 Tour Exhibition & Refreshments Registration, 
 

 מקוריות עבודות הצגת : VI שבמו 00:10 – 00:03
  קפוסטיאן ויקטוריה ר"ד ,לוין ישי 'פרופ ,יק'סמורז נועם ר"ד – ר"יו  

 

 לאנדוסקופיה הישראלית החברה של כבוד חבר פרס : I מושב 08:10 – 00:10
  שחר-בן ענבר ר"ד ,גולדשמיט חן ר"ד ,שגיב רון ר"ד – ר"יו  

The ovarian reserve in ovary with Endometrioma:The place of surgery 

Prof. Jacques Donnez, Belgium 
 

:8010 – 00:11 Tour Exhibition & Refreshments 
 

 שרירנים : IV מושב 08:13 – 00:11
 ממן מאור ר"ד ,שיזף בעז ר"ד ,שיף אייל 'פרופ – ר"יו  

 

 והשלכות עדכון -מורסלציה על הויכוח 11:18 – 11:00
 שבע-באר ,"סורוקה" רפואי רכזמ ,שיזף בעז ר"ד

 

 מיומקטומי במהלך בשקית שימוש 11:80 – 11:18
 חיפה ,"כרמל" רפואי מרכז ,פז מורן ר"ד

 
 

80:11 – 00:31                                                                  treatment medical of place the - Fibroids 

Efficacy and Safety of Ulipristal acetate in the treatment of uterine fibroids         

Prof. Jacques Donnez, Belgium 

Supported  by   
 

 

 ?בארץ הנתונים מה  :כצעקתה האם  - סרקומה 13:10 – 13:00
 חדרה ,"יפה הלל" רפואי מרכז ,ברוכים אילן ר"ד

 

 מקרים הצגת 13:80 – 13:10
  חולון ,"וולפסון" רפואי מרכז ,לוי טליה 'פרופ

 

 וידאו הצגות : III מושב 08:81 – 08:13
 צוקרמן בוריס ר"ד ,אטלס אילן ר"ד ,שיינמן רון ר"ד – ר"יו  

 

08:18 – 08:14 Tour Exhibition & Lunch  

 



 IVVV : Lecture Note Key מושב 00:81 – 08:41
 פלד יואב 'פרופ ,בוסתן משה ר"ד ,קורח יעקב ר"ד – ר"יו  

Nerve Sparing Radical Hysterectomy: Our Technique Step by Step 

Prof. Mario Malzoni, Italy 
 

 VI : Pain Pelvic Chronic and Endometriosis מושב 08:11 – 00:18
 ביטמן גנאדי ר"ד ,אוסטרובסקי לודמילה ר"ד ,רומנו שבתאי ר"ד – ר"יו  

 

18:00 – 18:80                             nfiltratingi eepd for esectionr owelb egmentals Sparing erveN 

 Endometriosis: Indications, results and surgical technique 

 Prof. Mario Malzoni ,ylatI  
 

18:80 – 11:00                 and iagnosisD involvement: nerve major with pain pelvic Chronic 

        treatment aroscopiclap    

Italy ,Chiantera itoV Prof.  
  

11:00 – 11:80                both or medical urgery,S endometriosis: of management modern The 
 Dr.  Andrea Fiaccavento, Italy 

 
 

Saturday, April 2nd, 2016 
 

 

 

 Group stIntere Special עניין קבוצת : I מושב 00:13 – 08:00
 

 בישראל בגינקולוגיה האנדוסקופית הכירורגיה נושא קידום 10:80 – 00:80
 חיפה ,"כרמל" רפואי מרכז ,קאופמן יובל ר"ד

 

 העולם בשאר אנדוסקופי לחינוך תוכניות 11:80 – 10:80
 צריפין ,"הרופא אסף" רפואי מרכז ,יק'סמורז נועם ר"ד

  

 6102 -ב הבאים למפגשים ותוכניות יהאנדוסקופ הכינוס סיכום 13:00 – 11:80
 גינקולוגית לאנדוסקופיה הישראלית החברה ר"יו ,סוריאנו דוד ר"ד

 

 

 

 

 

 

Conference Secretariat: 

Elisheva Even-Chen 
 

Tel: +972-3-7771390  Fax: +972-73-3271380 

elisheva.evenchen@3010.co.il mail:-E 
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