
  

 

 

 

 

 8201 פברוארב 15יום חמישי, 
 

 

 קל וכיבוד רישום התכנסות 03:09 – 09:00

 
 

 oursesC raduateG Post – סדנאות 00:41 – 03:09

 

  גינקולוגית לפרוסקופיה סדנת – מתמחים סדנת  

 סימולטורים על ותרגול מבוא  הרצאות  
 קרנר רם ד"ר רופא, גיא ד"ר יו"ר:  

 
 פתיחה דברי 09:40 - 09:30
 לבטן בטוחה כניסה 10:00  - 09:40

 חולון "וולפסון", רפואי מרכז קרנר, רם ד"ר   
 בלפרוסקופיה אנרגיהב שימוש 10:20 - 10:00

 צריפין הרופא" "אסף רפואי מרכז סמורז'יק, נעם ד"ר   
 וטיפול מניעה-בלפרוסקופיה סיבוכים 10:40 - 10:20

 )איכילוב( סוראסקי ע״ש אביב תל רפואי מרכז כהן, אביעד ד״ר   
 קל כיבוד 11:00 - 10:40
 השונות התרגול עמדות על הסבר 11:15 - 11:00
 עמדה בכל בכירים מדריכים בלווי השונות בעמדות תרגול  13:45- 11:15
 הסדנא סיכום 14:00 - 13:45
 הסדנא למשתתפי – צהרים ארוחת 15:00 – 14:00

 
 

 זילברשטיין, טלי פרופ׳ ואקנין, צביקה ד״ר אוסטרוסבסקי, לודמילה ד״ר ('ב-'א )בסדר הסדנא: מתרגלי

 רופא גיא ד״ר קרנר, רם ד״ר צפריר, זיו ד״ר סמורז׳יק, נועם ד״ר משיח, רועי ד"ר כהן, אביעד ד״ר
 

  
 

 היסטרוסקופיה  – מומחים סדנת  

 חיימוביץ' רג'יוס פרופ' רטן, גלעד ד"ר     
 

  

 XVII –הכינוס השנתי  ה 
 של החברה הישראלית לאנדוסקופיה גינקולוגית

 2018 פברוארב 17–15, שבת –ימים חמישי 
ב' באדר תשע"ח  –ל' בשבט   

 מלון "דניאל", ים-המלח



 הכינוס תוכנית
 

 בתערוכה וסיור רישום התכנסות, 00:61 – 03:51

 
 וברכות פתיחה דברי  16:15 – 16:00

 גינקולוגית לאנדוסקופיה הישראלית החברה ,יו"רלוין ישי פרופ'  
 המצטיין התקציר פרס חלוקת  
 רומנו שבתאי ד"ר קליין,-ברנדס אורלי ד"ר אריה,-בן אלון פרופ' :התקצירים ועדת חברי  

 

 תקצירים הצגת :I מושב 55:71 – 15:61
 ברקוביץ אלעד ד"ר ,שגיב רון ר"ד ,מןשינ רון ד"ר :יו"ר  

 

16:15 – 16:25
  

 endometriosis, for surgery laparoscopic of analysis retrospective year 8 An

Melbourne in unit multicentre large a in complications and outcomes 
 אשדוד ,"אסותא" רפואי מרכז ,בראל אושרי ד"ר

 
25:61 – 16:35  and clinical by polyps endometrial malignant and premalignant redictingP

 features hysteroscopic 
 צריפין הרופא", "אסף רפואי מרכז שור, שמרית ד"ר

 
35:61 – 16:45

  
 predictors clinical - abcess ovarian-tubo with patients in intervention urgicalS

score risk simple a and 
 איכלוב סוראסקי, ע"ש אביב-תל רפואי מרכז ליס, בי"ח ,פוקס יובל ד"ר

54:61 – 55:61
  

Leiomyoma Uterine of Growth and Size on Pregnancy of Effect The 
 ד"ר שמואל הרצברג, מרכז רפואי "הדסה עין כרם", ירושלים

 
55:61 – 50:17  of removal hysteroscopic following outcomes reproductive of Comparison

abortion versus delivery after conception of products retained 
 חולון "וולפסון", רפואי מרכז גנר, הדס ד"ר

 
50:71 – 51:17 intervention minimal with treatment Maximal - scar in regnancyP 

 סבא כפר "מאיר", רפואי מרכז ,רביב אושרת ד"ר
 

 ספרות וסקירת מקרה תיאור - הבטן בדופן אנדומטריומה 52:17 – 51:17
 חיפה "כרמל", רפואי מרכז ,יונאי בומס נטע ד"ר

 
52:17 – 53:17 cystectomy ovarian laparoscopic during pillageS 

 שבע באר "סורוקה", רפואי מרכז חזקיהו, רנית ד"ר
 

53:17 – 54:17 High detection rate of sentinel nodes with laparoscopic near-infrared fluores-

cent imaging in endometrial and cervical cancer patients: A prospective study  
 אשקלון "ברזילי", רפואי  מרכז ,וולצ'וק ו.  ד"ר

 
45:17 – 55:17 management Fertility esection:r ichen Cesarean 

 השומר- תל שיבא, ע"ש רפואי מרכז בועזיז, ג'רום ד"ר
 

 
 
 
 
 



 
 
 אורחים הרצאות :II מושב 00:91 – 00:81

  קאופמן יובל ד"ר ,סוריאנו דוד ר"ד ,רופא גיא ר"ד יו״ר:  
 

00:81 – 30:81       and injury tissue repeated undergoing wounds as lesions Adenomyotic 

methods diagnostic imaging new to application and Evidence  repair:   

 China ,Wei-Sun Guo Prof.   

 
03:81 – 00:91         ndometriosise nfiltratingi eepd in approach Laparoscopic    

Italy Malzoni, Mario Prof. 

 
 
 

 8201 פברוארב 16, ישישיום 
 

  תקצירים הצגת :III  מושב  00:90 – 03:07
 אוחנה אריק ד"ר ,סמורז'יק נועם ד"ר ,בורנשטיין  יעקב פרופ' יו״ר:  

 
30:07 – 40:07

  
morcellation: undergoing sarcomas uterine Unsuspected 

study multicenter retrospective a 
 אשדוד ,"אסותא" רפואי מרכז ,בראל אושרי ד"ר

 
40:07– 07:50 tendency? familial a there is torsion: dnexalA 

 צריפין הרופא", "אסף רפואי מרכז ,זלוטקין פקר מרינה ד"ר 
 

50:07 – 08:00 aitingw atchfulw ot omparedc ertilityf uturef no ffecte Methotrexate 
 איכלוב סוראסקי, ע"ש אביב-תל רפואי מרכז ליס, בי"ח ,ירון גיל ד"ר

 
00:08 – 10:08

  
Is outpatient hysteroscopy accurate for the diagnosis of endometrial patholo-

gy among perimenopausal and  posmenopausal women? 
  ד"ר שקמה בר-און, בי"ח ליס, מרכז רפואי תל-אביב ע"ש סוראסקי, איכלוב

 

01:08 – 02:08 Vaginal vault prolapse following abdominal hysterectomy 
 חולון "וולפסון", רפואי מרכז ,דפנה  לוטם ד"ר

 
02:08 – 03:08 Differences between pelvic inflammatory diseases associated with sexually 

transmitted bateria and other bacterial pelvic inflamatory disease in hospital-

ized patients – a case control  study 
 חולון "וולפסון", רפואי מרכז ברבר, אלעד ד"ר

 
 

03:08 – 04:08 Tubo-ovrian abscess in postmenopausal women: Should we always operate 

them ? 
 סבא כפר "מאיר", רפואי מרכז יגור, יעל ד"ר

 

  



04:08 – 05:80  A regnancy:p fo rimestert  hirdt  uringd urgerys  lbdominaa  Laparoscopic

eriess asec 
 השומר תל שיבא, ע"ש רפואי מרכז הדיל, ותד ד"ר

 
50:08 – 00:09  in cancer endometrial diagnosing in advantage survival a there Is

 Oncology Gynecology Israeli An patinets? postmenopausal asymptomatic

study Group 
 אשקלון "ברזילי" רפואי מרכז גמר, עופר פרופ'

 
 

 אורח הרצאת :IV מושב  09:30 – 0009:
 בוסתן משה ד"ר ,שושן אשר פרופ' זילברשטיין, טלי פרופ' :יו״ר  

 
 implication clinical and findings New endometriosis: of Pathophysiology 

China ,Wei-Sun Guo Pro. 
 

 בתערוכה וסיור קל כיבוד 10:00 – 09:30
 

  V: surgery  Live  מושב  00:12 – 0001:
  גולדנברג מוטי פרופ' ,גולדשמיט חן ד"ר ,פנסקי מוטי פרופ' יו"ר:  

 
 שיזף בועז ד"ר אוסטרובסקי, לודמילה ד"ר – יםמנח

 
 .Italy zoni,alM Mario Prof - מנתח  

 
 .iovanniG Di Alessandra Dr  -  לאנדומטריוזיס מכוון סאונד אולטרה  

 
 

 אונקולוגיה-וגינקו באנדוסקופיה נושאים  –VI   מושב 13:00 – 00:12
 שחר בן עינבר ד"ר , ואקנין צבי ד"ר , גמר עופר פרופ' יו"ר:  

 
 מתקדם? מחלה לשלב גם אפשרי האם – שחלה לסרטן לפרסקופי ניתוח 12:30 – 12:00

 
  Debate 

 
 אשקלון "ברזילי", רפואי מרכז ,גמר עופר פרופ' מנחה:  

 
 תקווה-פתח "בילינסון", קמפוס רבין, רפואי מרכז ,איתן רם ד"ר בעד:  

 
 סוראסקי ע"ש אביב-תל רפואי מרכז "ליס", בי"ח ,משען נדב ר"ד ד:נג  

 
 העדכנית הספרות סקירת ?המדעי הרקע מה מונעת: חצוצרות תתכרי 512:4 – 12:30

 חיפה יפה", "הלל רפואי מרכז ,ברוכים אילן ד"ר  
 

 חצוצרתי? עיקור של מקרה בכל מונעת תחצוצרו כריתת לבצע האם 13:00 – 12:45
 נהריה לגליל, רפואי מרכז שרון, אבישלום ד"ר  

 

  בתערוכה וסיור צהריים ארוחת 00:14 – 00:13

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 ותקצירים ניתוחים סרטי הצגת  :VII  מושב 05:51 - 00:41
 עמיר מיכל ר"ד משיח, רועי ד"ר ,קרנר רם ד"ר :יו"ר  

 

00:14 – 14:10  undergoing women in functions sexual the improve extension vaginal Does

cancer? cervical stage-early for hysterectomy radical 

           Wei-Sun Guo Prof. 
01:14 – 02:14

  
 כויריליזציה התייצגות עם בנערה נדיר שחלתי גידול מקרה: הצגת

 רחובות "קפלן", רפואי מרכז תאומים, רננה ד"ר
02:14– 03:14  in reproduction assisted-medically and surgery between balance the Finding

 endometriosis infiltrating deep with women 
 איכלוב סוראסקי, ע"ש אביב-תל רפואי מרכז ליס, בי"ח ,כהן יונתן ד"ר

 
03:14 – 04:14 Tb or not to be ? 

  חדרה יפה", "הלל רפואי מרכז מיר,ע מיכל ד"ר
 

04:14 – 05:14
  

 FVI לאחר המחלה החמרת פרוסקופיה,בל  וזיסאנדומטרי של עמוקים נודולים הוצאת
  ד"ר סוזאן אבדללה, מרכז רפואי "העמק", עפולה

 

05:14 – 00:51
  

trachellectomy radical during cerclage laparoscopic bdominalA  
 חיפה "כרמל", רפואי מרכז ,אוסטרובסקי לודמילה ד"ר

 
 

00:51 – 01:15  extra than rather pregnancy intrauterine abnormal an is scar in Pregnancy

pregnancy uterine  
 סבא כפר "מאיר", רפואי מרכז ארביב, ניסים ד"ר

 
01:15 – 02:15  and disease inflammatory pelvic cyst, ovarian -egg’ the or chicken The

reconstruction process A -torsion adnexal  
 נהריה לגליל, רפואי מרכז שרון, אבישלום ד"ר

 
 

02:15 – 03:15  vasopressin uterine with pregnancy scar cesarean of excision aparoscopicL

injection  
 ירושלים צדק", "שערי רפואי מרכז ארמון, שונית ד"ר

 
03:15 – 04:15  proximally of catheterization tubal hysteroscopic guided Ultrasonography

outcomes reproductive -tubes occluded 

 השומר-תל שיבא, ע"ש רפואי מרכז ,שפירא מורן ד"ר

 
15:40 – 15:50 literature of review and report case–pregnancy ectopic bdominalA 

 צריפין הרופא", "אסף רפואי מרכז ,מיכאלוביץ' אנקה ד"ר
 


