
 

  

 

 

 למתמחים גינקולוגית אנדוסקופיה סדנת

 

 3102במרץ  32, יום חמישי
 

 

 קל וכיבוד רישום התכנסות 00:90 – 03:80
. 

  למתמחים גינקולוגית אנדוסקופיה סדנת 00:81 – 00:90
 01..710.8 עד מוקדם ברישום מותנה ,מוגבל המשתתפים 'מס    *  
 "גליליון" במלון הכנסים מתחםב קייםתת נאהסד   **  

 

 בוסתן משה ר"ד , שגיב רון ר"ד  :ר"יו  
 

 פתיחה דברי 00:09 – 00:30
 

 ולפרוסקופיה בהיסטרוסקופיה אנרגיה 09:10 – 09:00
 חיפה ,"כרמל" רפואי מרכז ,קאופמן יובל ר"ד  

 

  לבטן בטוחה כניסה 09:80 – 09:10
 צריפין ,"הרופא-אסף" רפואי מרכז ,יק'סמורז נועם ר"ד  

 

 וטיפול מניעה ,היסטרוסקופיהב סיבוכים 09:90 – 09:80
 ירושלים ,"כרם-עין הדסה" רפואי מרכז ,שושן אשר 'פרופ

 

 בלפרוסקופיה סיבוכים 00:10 – 90:09
 השומר-תל ,שיבא ש"ע רפואי מרכז ,משיח רועי ר"ד

 

 קל כיבוד 10:10 – 00:10
 

 תרגול עמדות על הסבר 08:01 – 10:10
 

 המדריכים כלל עמדות 01 ב תרגול 18:00 – 10:80
 

 צהריים וארוחת סיכום 19:00 – 18:00

 
 

 :('ב – 'א  סדר)       הסדנא  מתרגלי  
 
 
  ,פז מורן ר"ד ,יק'סמורז נועם ר"ד ,משיח רועי ר"ד ,אוסטרובסקי לודמילה ר"ד :מתרגלים 

 שרון אבישלום ר"ד ,צוקרמן בוריס ר"ד ,צברי אבינועם ר"ד   
  

 :בחסות סדנאה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XVI –הכינוס השנתי  ה 
 של החברה הישראלית לאנדוסקופיה גינקולוגית

 3102במרץ  32 – 32, שבת –ימים חמישי 
 ז"תשע ז באדר"כ – ה"כ

 מלון  "גליליון", גליל עליון



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 3102במרץ  32, יום חמישי
 

 

 קל וכיבוד רישום התכנסות 0009: – 8030:
 

  מתקדמת היסטרוסקופית לכירורגיה אומן כיתת 00:11 – 00:09
 0..1710.8 עד מוקדם ברישום מותנה ,מוגבל המשתתפים 'מס    *  
 שטרית בן גדי ר"ד ,שטוקהיים דוד ר"ד ,רטן גלעד ר"ד – ר"יו  

 

 :האומן כיתת נושאי
 

1. What is office hysteroscopy? The concept of “see and treat”  

2. Conditions (patients/pathology) 

3. Strategies for amamenanam of pain and anxiety 

4. Devices for office morcelators, mini-resectoscope laser  

5. Pathologies and treatment strategies 

6. “Stump the professor” – case presentations by faculty 

 
 

 (בלבד האומן כיתת למשתתפי) קל כיבוד  0011:

 
 
 
 
 

  ואנדומטריוזיס מתקדמת לפרוסקופיה – אומן כיתת 00:18 – 00:11
 017..10.8 עד מוקדם ברישום מותנה ,מוגבל המשתתפים 'מס    *  
 שיינמן רון ר"ד ,אוחנה אריק ר"ד ,עמיר מיכל ר"ד – ר"יו  
 

1. Practical tutorial for treatment of Recto-vaginal nodule resection 

2. Surgical treatment of urinary tract involvement 

3. nidvovag complications 

4. “Stump the professor” – case presentations by faculty 

 
 (בלבד הסדנאות למשתתפי) צהרים ארוחת  18:00

 
 
 

 כיתת אומן - כירורגיה היסטרוסקופית מתקדמת
Prof. Haimovich Sergio 

 
 XVI –הכינוס השנתי  ה 

 של החברה הישראלית לאנדוסקופיה גינקולוגית
 3102במרץ  32 – 32, שבת –ימים חמישי 

 ז"תשע ז באדר"כ – ה"כ
 מלון "גליליון", גליל עליון

 

כיתת אומן לפרוסקופיה מתקדמת ואנדומטריוזיס 
Prof. Koninckx Philippe 

Dr. Ussia Anastasia 



 
 
 

 

 
                 

 
 

 3102במרץ  32, יום חמישי
 

 בתערוכה וסיור קל כיבוד ,רישום ,התכנסות 00:01 – 00:19
 

 תקצירים הצגת : I מושב 00:71 – 00:01
 קידר רן ר"ד ,משיח רועי ר"ד ,סמורז׳יק נועם ר"ד   :ר"יו  
 

00:10 – 03:01
  

 iteratureL :ynecologyG nI (SILS) urgeryS aparoscopicL ncisionI ingleS

xperienceE epartmentD urO and eviewR 
 חדרה ,"יפה הלל" רפואי מרכז ,הרן גבי ר"ד
 

03:10 – 61:01
  

 to prior priming cervical day-same for Misoprostol of routes Different

trial blind randomized a hysteroscopy: operative 
 חולון ,"וולפסון" רפואי מרכז ,הרמן רנג הדס ר"ד

 

61:10 – .9:01
  

 ithW ssociatedA nterventionI urgicalS mmediateI sI :niosorT dnexalA cuteA

?utcomeO etterB A 
 אשקלון ,"ברזילי" רפואי  מרכז ,יעקב אודליה ר"ד

 

.9:10 – 8.:01
  

 symptomaticA nI olypsP ndometrialE nI alignancyM fO iskR heT

izeS olypP oT elationR heT :omenW ostmenopausalP 
 ד"ר אחמד נמזוב, מרכז  רפואי "ברזילי", אשקלון

 

8.:10 – 90:01
  

Endometriosis scar of manifestation Clinical 
 ד"ר דנה יוספי, מרכז רפואי "מאיר", כפר-סבא

 

90:10 – 93:01
  

 elvicP ostoperativeP gainstA rotectiveP eB ayM ysterectomyH aparoscopicL

ysterectomyH bdominalA otalT ithW omparedC sA rolapseP rganO 
 ד"ר פולינה שוורצמן, מרכז רפואי "סורוקה", באר-שבע

 

93:10 – 10:06
  

Feasibility and Efficacy of Repeated Hysteroscopic Cesarean Niche  

Resection 
 ד"ר ז'רום בואזיז, מרכז רפואי ע"ש שיבא, תל-השומר  

 

06:01 – 09:61
  

Long term ultrasound follow up of pre- and post-menrachal girls with adnex-

al torsion 

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

09:16 – 1.:61
  

 בלפרוסקופיה דרמואיד שאריות רקע על כימית לפריטוניטיס משנית בפוריות פגיעה

 ד"ר אילן אטלס, מרכז רפואי "פוריה", טבריה
 

1.:16 – .0:61
  

 יחידני חצוצרתי בתסביב וטיפול אבחון
 חיפה ,"כרמל" רפואי מרכז ,הוד יעל ר"ד

 תוכנית מדעית

 XVI –הכינוס השנתי ה 
 של החברה הישראלית לאנדוסקופיה גינקולוגית

 3102במרץ  32 – 32, שבת –ימים חמישי 
 ז"תשע ז באדר"כ – ה"כ

 מלון  "גליליון", גליל עליון

 



 

.0:16 – .3:61
  

 ספרות וסקירת מקרה הצגת -בוגרת תשחלתי טרטומה של סרעפתי משני פיזור
 רחובות ,"קפלן" רפואי מרכז ,מלר נטע ר"ד

 

3.:16 – 68:61
  

Delivery rate following a treatment protocol algorithm for women with severe 

endometriosis and infertility: Experience from one tertiary  

center 

 השומר-תל ,שיבא ש"ע רפואי מרכז ,אליצור שי ר"ד
 

86:16 – 99:61
  

The Effect Of Salpingectomy On Ovarian Reserve 

 חולון ,"וולפסון" רפואי מרכז ,גליק אוהד ר"ד
 

16:99 – 16:0. The Evolvement of Laparoscopic Sacrocolpopexy – Experience of 100 Cases 

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

16:0. – 17:00 Clear cell carnicoma, endometroid carcinoma and endometriosis: is there 

 really a link? Our experience and review of the new insights in 

 physiopathology 

 השומר-תל ,שיבא ש"ע רפואי מרכז ,בואזיז רום'ז ר"ד

 
 פתיחה מושב :2 מושב 08:31 – 00:17
  פישמן עמי 'פרופ ,גולדשמיט חן ר"ד ,סוריאנו דדו ר"ד :יו״ר  

 פתיחה ודברי ברכות 01:71 – 00:71
 
 
 

 גינקולוגית פיהסקולאנדו החברה ועד פעילות סיכום  0.:17 – 17:10
 גינקולוגית לאנדוסקופיה החברה ר"יו , סוריאנו דוד ר"ד  
 
  אורח הרצאת 00:17 – 17:.0

proper the choose you do How surgery? or treatment Medical - Endometriosis 

patients? symptomatic for treatment  

forP. xrininoK fpninhhP 

 
  אורח הרצאת 31:.0 – 00:71

hysteroscopy office in limits the Breaking 

Sergio Haimovich rofP 

 
 מצטיינות לעבודות פרסים חלוקת 09:13 – 13:.0
 התקצירים ועדת ר"יו  
 
 שגיב רון ר"ד ,גולדשמיט חן ר"ד ,גריסרו דן 'פרופ ,בורנשטיין ביעק 'פרופ :הועדה חברי  

 
 

 ערב, יום חמישי
 
 

 הרצאה  1:80.
 
 
 



 3102במרץ  32, ישישיום 
 

 וידאו סרטי / תקצירים הצגת :3 מושב  09:80 – 03:00
 אוסטרובסקי לודמילה ר"ד ,גמר עופר 'פרופ ,שיזף בועז ר"ד :יו״ר  

00:03 – 03:03 Robotic Radical Trachelectomy With Sentinel Lymph Node Mapping Using 

Icg On Early Cervical Cancer – A Brief Report 

 סוראסקי ש"ע אביב-תל רפואי מרכז ,"ליס" ח"בי ,אבנון תומר ר"ד
 

  מקרים 31 כ של סדרה – בצלקת אנדומטריוזיס 03:16 – 03:03

 ד"ר אלון טל, מרכז רפואי "העמק", עפולה
 

03:16 – 03:.9 The Effect Of Pneumoperitoneum In The Steep Trendelemburg Position  

During  Robotic Sacrocolpopexy On Heart Rate Variability And Cerebral 

Oxygenation 
 ד"ר עימאד מטאנס, מרכז רפואי "רמב"ם", חיפה

 

03:.9 – 03:8. Pelvic Congestion Syndrome 

 שבע-באר ,"סורוקה" רפואי מרכז ,די'מג אמטיראת ר"ד
 

03:8. – 03:90 Laparoscopic Management Of Invasive Mole Perforating The Uterus  
 ד"ר ליאון גרין, מרכז  רפואי "ברזילי", אשקלון

 

03:90 – 03:93 Laparoscopic repair of uterine scar rupture in the immediate postpartum  

period 
 ד"ר גיא רופא, בי"ח "ליס", מרכז רפואי תל-אביב ע"ש סוראסקי

 

03:93 – 03:06 The curious incident of the parasitic ovary 
 ד"ר דניאל נשיא, מרכז רפואי רבין, קמפוס בילינסון, פתח-תקווה

 
03:06 – 09:09 Ovarian Cancer Staging Using Harmonic Scalpel 

 ד"ר עודד רבן, מרכז רפואי רבין, קמפוס בילינסון, פתח-תקווה
 

09:09 – 1.:09 Abdominal Pregnancy 
 ד"ר משה משולם, מרכז רפואי רבין, קמפוס בילינסון, פתח-תקווה

 
09:1. – 09:.0 Uterine Rudimentary horn in young female presented with Severe 

 Endometriosis, Bad Obstetric history and agenesis of unilateral Kidney – 

 A Case report and Video description of the laparoscopic treatment 
 ד"ר ליאור לוי, מרכז רפואי "העמק", עפולה

 
09:.0 – 09:.3 Laparoscopic Myomectomy 

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

 
 

 בתערוכה וסיור קל כיבוד 10:00 – 09:80
 
 
 
 
 
 

 



 רומן הוראס פרופ׳ של ניתוח :חי בשידור ניתוח :4 מושב  .00:1 – 0010:
 בואזיז רום'ג ר"ד ,גולדנברג מוטי 'פרופ ,קאופמן יובל ר"ד :יו״ר  

 
 

  אורח הרצאת :5 מושב  .08:1 – .001:
  צוקרמן בוריס ר"ד ,שרון שלוםאבי ר"ד ,שינמן רון ר"ד :ר"יו  

 
 

  לאנדוסקופיה  הישראלית החברה של כבוד חבר פרס קבלת וטקס קונינגס פרופ׳ של הרצאה  

surgery laparoscopic in pneumoperitoneum the of role The 

 Prof. fpninhhP xrininoK  

 

 
 
 

 ?מורסילציה הפוסט בעידן צווארית על רחם כריתתל מקום יש האם :דיון – 6 מושב 00:18 – .08:1
 קליין ברנדס אורלי ר"ד , שושן בן אבי ר"ד ,הדיון מנחה -  לוין ישי :ר"יו  

 

 שבע-באר ,"סורוקה" רפואי מרכז ,זילברשטיין טלי 'פרופ :בעד  
 

 השומר-תל ,שיבא ש"ע רפואי מרכז ,כהן שלומי ר"ד :דנג  
 

  בתערוכה וסיור צהריים ארוחת 00:19 – 00:18
 

  אורח תהרצא – 7 מושב 08:19 –00:19
 צברי אבינועם ר"ד ,פנסקי מוטי 'פפרו ,שגיב רון ר"ד :ר"יו  

Fibroids: the place of laser in advanced hysteroscopy 

Sergio Haimovich rofP 

 
 

  TRICKS AND TIPS  - 8 מושב 10:00 – 19:00
 זולטי מתי ר"ד ,רופא גיא ר"ד ,אטלס אילן ר"ד :ר"יו  

19:00– 19:10 -  surgery port Single  
 חיפה ,"יפה הלל" רפואי מרכז ,ברוכים אילן ר"ד  

19:10– 19:80 - transposition Ovarian  

 חיפה ,"כרמל" רפואי מרכז ,פז מורן ר"ד  

 השחלה בסרטן לפרוסקופי טיפול - 19:90 –19:80

 סבא-כפר ,"מאיר" רפואי מרכז , הלפמן לימור ר"ד  
 

 

 תקצירים/וידאו סרטי הצגת - 9 מושב 90:10 - 90:19
 פז יורי ר"ד ,אלקלעי מני ר"ד ,בוסתן משה ר"ד :ר"יו  

90:19 – 08:91 Laparosopic repair of vesico-vaginal fistula post TLH 
 ד"ר אלעד ברקוביץ, מרכז רפואי "העמק", עפולה

 

08:19 – 01:10 uterus? the is where 

 השומר-תל ,שיבא ש"ע רפואי מרכז ,בואזיז רום'ז ר"ד

 

01:10 – 09:10 Ovarian remnant syndrome and the surprising woman 

 נהריה ,נהריה לגליל רפואי מרכז ,שרון אבישלום ר"ד
 

Carcinoma Endometrial –  עם צעירה באשה ICG  הזרקת לאחר זקיף בלוטות כריתת 17:10 – 09:10

3-2 grade Figo 
 ירושלים ,הצופים הר הדסה רפואי מרכז ,שמעונוביץ צביקה ר"ד

 



 
17:10 – .0:10 Cervical agenesis 

 סבא-כפר ,"מאיר" רפואי מרכז ,שיינמן רון ר"ד

 

 
.0:10 – 88:10 adenomyosis cystic of treatment Hysteroscopic 

 צריפין ,"הרופא אסף" רפואי מרכז ,נאור מאיה ר"ד

 
88:10 – 91:10 Laparosopic excision of large endometriosis nodule from lower uterine 

 segment 

 עפולה ,"העמק" רפואי מרכז ,ברקוביץ אלעד ר"ד

 

 3102במרץ  32, שבתיום 

  Group Interest Special עניין קבוצת  - 01 מושב  

 בישראל הגינקולוגית האנדוסקופית הכירורגיה נושא קידום 80:10 –8009:

  חיפה ,"כרמל" רפואי מרכז ,קאופמן יובל ר"ד  
 

 עמיתים והשתלמות מתמחים בארץ אנדוסקופי לחינוך תוכניות 80:11 –8010:

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

 לבחירות הכנה כולל ביוני מפגש תוכנית ,כספי ח"דו :האנדוסקופי הכנס סיכום 00:31 –01:31

 7107-ב הבאים למפגשים ותוכניות  

 גינקולוגית לאנדוסקופיה הישראלית החברה גזבר ,שיינמן רון ר"ד  

 

 חברי ועד החברה
 ד"ר דוד סוריאנו, יו"ר 
 ד"ר רון שגיב, מזכיר
 ד"ר רון שיינמן, גזבר

 ד"ר משה בוסתן
 ד"ר נועם סמורז'יק
 ד"ר יובל קאופמן

 ד"ר בעז שיזף


