
  

 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" מלון ,"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 ,"וולפסון" 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 – 10:18
 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 XV –הכינוס השנתי  ה 
 של החברה הישראלית לאנדוסקופיה גינקולוגית

 2132באפריל  2 –במרץ  13, שבת –ימים חמישי 
 ו"תשע' ג באדר ב"כ –א "כ

 מלון  "ישרוטל", ים-המלח

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 6132במרץ  13, יום חמישי
 

 

 

 קל וכיבוד רישום התכנסות 10:00 – 00:80
 

  מתקדמת לכירורגיה אומן כיתת 00:13 – 00:10
 10.8.3011 עד מוקדם ברישום מותנה ,מוגבל המשתתפים 'מס    *  
 לחמן אילון ר"ד ,זולטי מתי ר"ד ,זילברשטיין טלי 'פרופ – ר"יו  

 

0:001 – 10:80                                   step by Step - hysterectomy laparoscopic for tricks and Tips 
Dr. Andrea Fiaccavento, Deputy Chief Dept. OBGYN, Head of the 

Interdisciplinary Endometriosis Center (CIE), Private Hospital Dr. Pederzoli 

S.P.A., Verona, Italy 
 

10:80 – 11:00                                              surgery laparoscopic in complications of anagementM  

Prof. Vito Chiantera, Associated Professor in the University of Palermo 

Director of the Gynecological Oncological Center, ARNAS Civico Hospital,  

Palermo, Italy 
 

:0011 – :8011                                                       strategy and technique Surgical Myomectomy: 
Dr. Andrea Fiaccavento, Deputy Chief Dept. OBGYN, Head of the 

Interdisciplinary Endometriosis Center (CIE), Private Hospital Dr. Pederzoli 

S.P.A., Verona, Italy 
 

:8011 – :0031                                        echniqueT Our DIE: of management the in paringS Nerve 

Prof. Vito Chiantera, Associated Professor in the University of Palermo 

Director of the Gynecological Oncological Center, ARNAS Civico Hospital,  

Palermo, Italy 
 

 (בלבד האומן כיתת למשתתפי) קל כיבוד  13:00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 XV –הכינוס השנתי  ה 
 של החברה הישראלית לאנדוסקופיה גינקולוגית

 2132באפריל  2 –במרץ  13, שבת –ימים חמישי 
 ו"תשע' ג באדר ב"כ –א "כ

 מלון  "ישרוטל", ים-המלח

 כיתת אומן לכירורגיה מתקדמת



 

 

 
                 

 
 

 6132במרץ  13, יום חמישי
 
 

 בתערוכה וסיור קל כיבוד ,רישום ,התכנסות 00:14 – 00:18
 

 היסטרוסקופיה : I מושב 08:81 – 00:14
 שטוקהיים דוד ר"ד ,קאופמן יובל ר"ד ,פנסקי מוטי 'פרופ  - ר"יו  

 

00:14 – 08:41 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 84:41 – 08:41
 םירושלי ,"כרם-עין הדסה" רפואי מרכז ,שושן אשר 'פרופ  

 

84:41 – 81:81 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 08:81 – 81:81
 תקוה-פתח ,"בילינסון"  רפואי מרכז ,גולדשמיט חן ר"ד

 

 מקוריות עבודות הצגת : II מושב 08:11 – 08:81
 ביינר מריו ר"ד ,אברהמוב יורם 'פרופ ,ואקנין  צבי ר"ד  - ר"יו  

 

08:81 – 04:81                   of torsion with girls menarchal-pre in torsion recurrent of risk High 

normal Adnexa 
   צריפין ,"הרופא אסף" רפואי מרכז ,יק'סמורז נועם ר"ד  

04:81 – 08:81                  of resection laparoscopic following favorable is outcome Reproductive 

bladder endometriosis  

Dr. Jérome Bouaziz, The Chaim Sheba Medical center, Tel Hashomer   
   

08:81 – 00:11                          sacral the at course artery sacral median the of Characterization 

promontory using contrast enhanced computed tomography  
  חיפה ,"כרמל" רפואי מרכז ,זילברליכט אריאל ר"ד  

 

00:11 – 01:11       elective and emergency with women in endometrioma between Differences 

surgery 
 חולון ,"וולפסון" רפואי מרכז ,דפנה לוטם ר"ד  

 

01:11 – 03:11                 torsion tube fallopian isolated with women of characteristics Clinical 

compared with adnexal torsion 
 חולון ,"וולפסון" רפואי מרכז ,אלון-שבח אילה ר"ד  

 

03:11 – 08:11  for resection wall vaginal underwent who women in delivery vaginal of yteafS 

deep infiltrating endometriosis 
 השומר-תל ,שיבא ש"ע רפואי מרכז ,ק'זייצ מיכל ר"ד  

 

 בתערוכה וסיור קל כיבוד 0071: – 8011:

 XV –הכינוס השנתי  ה 
 של החברה הישראלית לאנדוסקופיה גינקולוגית

 2132באפריל  2 –במרץ  13, שבת –ימים חמישי 
 ו"תשע' ג באדר ב"כ –א "כ

 מלון  "ישרוטל", ים-המלח

 תוכנית מדעית



 פתיחה : III מושב 0001: – 00:17
 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 ,"סורוקה" רפואי מרכז ,לוננפלד איתן 'פרופ  

 

17:18 – 17:48 Summary 
 תגינקולוגי לאנדוסקופיה הישראלית החברה ר"יו ,סוריאנו דוד ר"ד  

 

48:71 – 18:31                       malignancies: Gynecological the in surgery laparoscopic Advanced  

 future the and present The 

Prof. Vito Chiantera, Associated Professor in the University of Palermo 

Director of the Gynecological Oncological Center, ARNAS Civico Hospital,  

Palermo, Italy 
 

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

Dr. Andrea Fiaccavento, Deputy Chief Dept. OBGYN, Head of the 

Interdisciplinary Endometriosis Center (CIE), Private Hospital Dr. Pederzoli 

S.P.A., Verona, Italy 
 

 תקצירים לבחירת הועדה ר"יו ,בורנשטיין יעקב 'רופפ 10:00 – 13:48
 הפרס הרצאת  

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 
 

 

 6132באפריל  3, ישישיום 
 

 

 

 בתערוכה וסיור רישום ,התכנסות 00:03 – 8007:
 

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

03:00 – 03:10                                                  pu ollowf ermt ongl – sacrocolpopexy Laparoscopic 

 השומר-תל ,שיבא ש"ע רפואי מרכז ,אלקלעי מנחם ר"ד  
 

03:10 – 03:30                      laparoscopic gynecological after pain more suffer patients Thinner 

procedures 
  השומר-תל ,שיבא ש"ע רפואי מרכז ,שביט בר יוחאי ר"ד  

 

03:30 – 03:80    ?other each kissing ligaments round the see you oD : endometriosis Bladder 

Dr. Jérome Bouaziz, The Chaim Sheba Medical center, Tel Hashomer   
 

 ?ספונטנית מוקדמת ללידה הסיכון על משפיעה בהיסטרוסקופיה הרחם צוואר הרחבת האם 03:40 – 03:80
 חיפה ,"כרמל" רפואי מרכז ,רופא גיא ר"ד  

 



03:40 – 03:80          the in hysteroscopy and ultrasound of sensitivity the of comparison A 

diagnosis of endometrial polyp in premenopausal and postmenopausal women 
 אשקלון ,"ברזילי" רפואי מרכז ,נמזוב אחמד ר"ד  

 

03:80 – 00:00                                       actorf determinin disease a as age es,bscessa ovarian-uboT 

 אביב-תל רפואי מרכז ,"ונשים ליולדות ליס" חולים בית ,גיל ירון ר"ד  
 

00:00 – 00:10    of risk  and presentation Clinical women: postmenopausal in torsion Adnexal 

malignancy 

 אביב-תל רפואי מרכז ,"ונשים ליולדות ליס" חולים בית ,כהן אביעד ר"ד  
 

00:10 – 00:30                  Methotrexate to Prior Hours 48 the in Increment hCG β of Role The 

Treatment as a Predictor for Treatment Success 
 אביב-תל רפואי מרכז ,"ונשים ליולדות ליס" חולים בית ,כהן אביעד ר"ד  

 

00:30 – 00:80                       initial our Urogynecology; in surgery assisted-Robotic port-ingleS 

experience with the first 20 cases: Experience from a single institution 
 חיפה ,"ם"רמב" רפואי מרכז ,מטאנס עמאד ר"ד  

 

00:80 – 00:40             assisted-robotic access port Single procedure: new a of mplementationI 

laparoscopic sacrocolpopexy versus multi-port robotic access 
 חיפה ,"ם"רמב" רפואי מרכז ,מוסטפא סוזנה ר"ד  

 

00:40 – 00:80                   torsion ovarian for factor risk a as length ligament ovarian-Utero 
 סבא-כפר ,"מאיר" רפואי מרכז ,יניב טמיר רינה ר"ד  

 

00:80 – 10:00        after outcome neonatal and Perinatal – pregnancy during torsion Ovarian 

surgical treatment 

 סבא-כפר ,"מאיר" רפואי מרכז ,דייקן יאיר ר"ד  
 

 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, Professor at the Catholic University of Louvain Past 

chairman and Head of department of gynecology, Director of SRI (Infertility 

research unit), Belgium 
 

 (בלבד הכינוס למשתתפי) בתערוכה וסיור קל כיבוד 00:11 – 8010:
 

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

 

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

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

Prof. Jacques Donnez, Professor at the Catholic University of Louvain Past 

chairman and Head of department of gynecology, Director of SRI (Infertility 

research unit), Belgium  
Supported  by   
 

 

 



 והשלכות עדכון -מורסלציה על הויכוח 84:11 – 08:11
 שבע-באר ,"סורוקה" רפואי מרכז ,שיזף בעז ר"ד

 

 מיומקטומי במהלך בשקית שימוש 00:31 – 84:11
  חיפה ,"כרמל" רפואי מרכז ,פז מורן ר"ד

 

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

 

 וקהל מומחים פאנל בהשתתפות ודיון מקרים הצגת ?לא או כן – מורסלציה 13:80 – 13:10
 ,"וולפסון" רפואי מרכז ,אונקולוגית לגינקולוגיה הישראלית החברה ר"יו ,לוי טליה 'פרופ
  חולון

 

 וידאו הצגות : III מושב 31:81 – 08:13
 צוקרמן בוריס ר"ד ,אטלס אילן ר"ד ,שיינמן רון ר"ד – ר"יו  

13:80 – 13:87                                   presentation video case a – trachelectomy radical Robotic

 אביב-תל רפואי מרכז ,"ונשים ליולדות ליס" חולים בית ,אוסטרובסקי לודמילה ר"ד  
 

13:87 – 13:44                     of despite child a in adnexa single and normal of torsion Recurrent 

oophoropexy 
 חולון ,"וולפסון" רפואי מרכז ,שגיב רון ר"ד  

 

13:44 – 13:81                      ongestionc elvicp for igationl venous xtraperitoneale Laparoscopic 

Syndrome 
 חולון ,"וולפסון" רפואי מרכז ,קידר רן ר"ד  

 

13:81 – 13:83                                        pregnancy cervical residual of removal Hysteroscopic 
 צריפין ,"הרופא-אסף" רפואי מרכז ,יק'סמורז נועם ר"ד  

 

13:83 – 18:08              torsion ovarian recurrent “Extreme” of Treatment 

 צריפין ,"הרופא-אסף" רפואי מרכז ,קוגן עדי ר"ד  
 

18:08 – 18:13                 trimester first following rupture uterine of management aparoscopicL 

medical abortion in patient with a prior caesarean 
 אשקלון ,"ברזילי" רפואי מרכז ,נמזוב אחמד ר"ד  

 

18:13 – 18:10                                                                   cyst ovarian huge of removal Laparoscopic 
 עפולה ,"העמק" רפואי מרכז ,טל אלון ר"ד  

 

18:10 – 18:31                    resection rectosigmoid for technique transvaginal Laparoscopic 
 השומר-תל ,שיבא ש"ע רפואי מרכז ,זולטי מתי ר"ד  

 

  בתערוכה וסיור צהריים ארוחת 08:14 – 31:18
 

 IIII : 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. Vito Chiantera, Associated Professor in the University of Palermo 

Director of the Gynecological Oncological Center, ARNAS Civico Hospital, 

Palermo, Italy 

 

 
 



 כרוני אגני וכאב אנדומטריוזיס : II 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. Vito Chiantera, Associated Professor in the University of Palermo  

Director of the Gynecological Oncological Center, ARNAS Civico Hospital, 

Palermo, Italy 

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

treatment laparoscopic   

Prof. Vito Chiantera, Associated Professor in the University of Palermo  

Director of the Gynecological Oncological Center, ARNAS Civico Hospital, 

Palermo, Italy 
  

11:00 – 11:80                both or medical urgery,S endometriosis: of management modern The 

 Dr. Andrea Fiaccavento, Deputy Chief Dept. OBGYN, Head of the 

Interdisciplinary Endometriosis Center (CIE), Private Hospital Dr. Pederzoli 

S.P.A., Verona, Italy 
 

 

 6132באפריל  6, שבתיום 
 

 

 Group Interest 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 האנדוסקופי הכינוס סיכום 13:00 – 11:80
 גינקולוגית לאנדוסקופיה הישראלית החברה ר"יו ,סוריאנו דוד ר"ד

 

 מזכירות הכינוס:

 אלישבע אבן-חן

 
 טלפון: 11-7773171 פקס: 171-1673121 

 elisheva.evenchen@3010.co.il :מייל-אי

 

mailto:elisheva.evenchen@3010.co.il

