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 2019בפברואר,  14יום חמישי, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 והקורס הסדנאות למשתתפי קל וכיבוד רישום ,התכנסות 00:90-03:90

03:09-:0013 COURSES CONFERENCE-PRE )בלבד( מראש רישום 

 

 על ותרגול מבוא הרצאות - באנדוסקופיה  למתמחים סדנה •
 סימולטורים

 קרנר רם ד"ר רופא, גיא ד"ר  יו"ר:         
 

 בהיסטרוסקופיה נושאים - מומחים סדנת •
 חיימוביץ' שגיא פרופ' רטן, גלעד ד"ר יו"ר:         

 

 וכירורגיה אנטומיה - האנגלית בשפה יועבר - מומחים  קורס •
 הרטרופריטוניאום של לפרוסקופית

  ברקוביץ אלעד ד"ר אוסטרובסקי, לודמילה ד"ר  יו"ר:         
 .Becker Sven Prof בהנחיית:         

 

 

 בלבד והקורס הסדנאות למשתתפי צהרים ארוחת 14:00-13:00

 XVIII –הכינוס השנתי  ה 
 של החברה הישראלית לאנדוסקופיה גינקולוגית

 2019בפברואר  16 - 14 ,שבת –ימים חמישי 
יא' באדר א' תשע"ט  –ט'   

 מלון "דניאל", ים-המלח



 

 

 

 

 

 

 2019 ,בפברואר 14יום חמישי, 
  בתערוכה וסיור רישום התכנסות,  03:41-00:51
 וסרטים תקצירים הצגת :I מושב  00:51-00:71

 סמורז'יק נועם ד"ר ,שגיב רון ד"ר ,שושן אשר פרופ'     יו״ר:
 

0015:-0115: Pelvic floor imaging with optical technologies in development 

 תדיר יונה פרופ'

Beckman Laser Institute and Medical Clinic ,University of California, 

Irvine, USA   

                    

0115:-0215: Sentinel lymph node biopsy in patients with endometrial cancer: 
Implementation of SLNB                                                                                                                     

 ירושלים צדק",-"שערי הרפואי המרכז ,אמיתי חנה ד"ר

 

0215:-0315: Ovarian dermoid cyst as the cause of anti-NMDA receptor encephalitis: 

A case series        

 ירושלים כרם,-עין הדסה הרפואי המרכז ,זגרון רועי ד"ר
 

15:30-15:40 Computerized model for objectively evaluating cutting performance 
using a laparoscopic box trainer simulator    

 חולון טכנולוגי, מרכז ,הנדלמן אמיר ד"ר
 

0415:-0515: Transvaginal specimen extraction in patient with totally laparoscopic 
right hemicolectomy  

 החיפ "כרמל", הרפואי המרכז ,נוי-בר תומר ד"ר
 

05:51-00:61 Fertility outcomes in patients with tubo-ovarian abscesses  after an 
oocyte retrieval: A longitudinal cohort analysis 

 אביב-תל סוראסקי, ע"ש  הרפואי המרכז ליס, בי"ח ,כהן אביעד ד"ר
 

0016:-01:61 Hysteroscopic metroplasty may improve fertility performance in 
patients with Dysmorphic uterus 

 השומר-תל שיבא, ע"ש הרפואי המרכז ,כהן שלומי ד"ר

 פרופ' טלי זילברשטיין, ד"ר נועם סמורז'יק –תוכנית מדעית    

 XVIII –הכינוס השנתי  ה 
 הישראלית לאנדוסקופיה גינקולוגיתשל החברה 

 2019בפברואר  16 - 14, שבת –ימים חמישי 
יא' באדר א' תשע"ט  –ט'   

 מלון "דניאל", ים-המלח



 

 

0116:-0216: Is there a survival advantage in diagnosing endometrial cancer in 
asymptomatic patients? A systematic review and meta-analysis 

 חיפה "כרמל", הרפואי המרכז ,שגב יקיר ד"ר
 

0216:-0316:    Risk factors for recurrent adnexal torsion: 12 years' experience in a 

single center 

 סבא-כפר "מאיר", הרפואי המרכז ,גרינפילד-בוגין רונה ד"ר
 

0316:-0416:    Adnexal torsion during pregnancy- perinatal outcomes 

 צריפין הרופא", "אסף הרפואי המרכז ,דבש שירה ד"ר

 

04:61-05:61    Serous tubal intraepithelial lesion  

 עפולה "העמק", רפואי מרכז ,פרמן יערה ד"ר

 

05:61-0017:    Prophylactic lidocaine spray for pain alleviation before osmotic dilator 

insertion for second trimester dilatation and evacuation: A double blind 

randomized controlled trial  

 השומר-תל שיבא, ע"ש רפואיה מרכזה ,מאיר רענן ד"ר
 

  קל וכיבוד בתערוכה סיור    :0317-:0017

 

 וברכות פתיחה דברי  II: מושב    :5417-:0317

 גינקולוגית לאנדוסקופיה הישראלית החברה יו"ר ,לוין ישי פרופ'

 המצטיין התקציר פרס חלוקת

 רופא גיא ד"ר רומנו, שבתאי ד"ר שושן, אשר פרופ' :התקצירים ועדת חברי

 

 האגן אברי צניחת לתיקון אנדוסקופים בניתוחים חידושים :III מושב    54:71-45:81
 גורדון דוד פרופ' לרון, אלעד ד"ר קאופמן, יובל ד"ר  יו״ר:

 
 לפרוסקופית בגישה צניחה תיקון בניתוחי הרחם שימור 45:71-00:81

 םירושלי כרם-עין הדסה רפואי מרכז ,שויקי דוד ד"ר
 

00:81-15:81 Sacrocolpopexy - הנרתיק? כיפת צניחת לתיקון הבחירה ניתוח האם 

 עפולה "העמק", רפואי מרכז ,מולנר רוברט "רד
 

 Pectopexy בשיטת לפרוסקופי צניחה תיקון :3018-:1518

 ברק-בני הישועה", "מעייני רפואי מרכז ,ביטמן גנדי ד"ר
 

 ודיון תשאלו 45:81-:3018

 

 

 

 



 

 

  אורחים מרצים :VI מושב 45:81-45:19
 בראל אושרי ד"ר אוסטרובסקי, לודמילה ד"ר סוריאנו, דוד פרופ' יו"ר:

 
45:81-15:91 How to avoid complications in regular and difficult  

hysterectomies 

  Prof. Sven Becker, Professor and Director,  Dept. of Gynecology      
and Obstetrics, Division Head, University Hospital Frankfurt, 

Germany 

                        

1519:-45:19  vNOTES: A new paradigm shift in gynaecologic surgery 

Prof. Jan Filip Baekelandt    

Dept. of Gynaecological Oncology and Endoscopy 

Imelda Hospital, Bonheiden, Belgium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 2019בפברואר  15יום שישי, 
 בתערוכה וסיור רישום 07:45-08:00

  קדרון אולם  -  וסרטים תקצירים הצגת :V  מושב 00:80-05:90

 חיימוביץ שגיא פרופ' שיינמן, רון ד"ר זילברשטיין, טלי פרופ' :יו"ר
 

00:80-01:80 Recurrent ovarian torsion following oophoropexy-review of literature      

    ירושלים צדק",-"שערי הרפואי המרכז ,ברג משה ד"ר

                                                                   

 חצוצרות כריתת לאחר השחלה על חצוצרה רקמת הימצאות הערכת 01:80-02:80

    חולון וולפסון, אדית ע"ש  הרפואי המרכז ,שמר עופר ד"ר

 

 של סיוע ללא בשלמות בהיסטרוסקופיה רחמי תוך פוליפ כריתת לבצע ניתן האם 03:80-:0208

 פיילוט חשמלית? אנרגיה

    נהריה לגליל, הרפואי המרכז ,אבישלום שרון ד"ר

   

0308:-0408: Routine postpartum ultrasonographic and hysteroscopic evaluation of 

women undergoing manual revision for retained placenta after 

vaginal delivery: A prospective comparative study 

 אשקלון "ברזילי", הרפואי המרכז ,אלקבץ נתן ד"ר
 

       אבחנתי ואתגר נדיר מקרה חלום?" חלמתי או "ההיית -שחלתית מולה :0508-:0408
 עפולה "העמק", הרפואי המרכז ,כהן לילך ד"ר

 
0508:-00:90 The oncological safety of hysteroscopy in the diagnosis of early -                            

stage endometrial cancer: An Israel gynecologic oncology group study 

 אשקלון "ברזילי", הרפואי המרכז ,נמזוב אחמט ד"ר
 

00:90-01:90 Isolated tubal torsion: Is it different from adnexal torsion? 

 סבא-כפר "מאיר", הרפואי המרכז ,נסרין יחיא חאג' ד"ר
 

01:90-02:90 Spontaneous vs. post  assisted reproductive technology ectopic 
pregnancy: Are there any differences? 

 סבא-כפר "מאיר", הרפואי המרכז ,יוספי דנה ד"ר
 

0209:-0309: Laparoscopic removal of an abdominal pregnancy in the pelvic 
sidewall                  

 אשדוד "אסותא", האוניברסיטאי החולים בית  ,בראל אושרי ד"ר
 

0309:-0409: Early hysteroscopy after first trimester abortion is associated with                              
over diagnosis of retained products of conception 

 השומר-תל שיבא, ע"ש הרפואי המרכז  הדר,-מור דניאל ד"ר
 

0409:-0509: Pelvic organ function after laparoscopic surgery for deep infiltrating 
endometriosis                                                

 ירושלים כרם",-עין "הדסה הרפואי המרכז ,דיאור אורי ד"ר 



 

 

 (-1 )קומה יתיר אולם  -  וסרטים תקצירים הצגת :IV  מושב 00:80-04:90
 כהן אביעד ד"ר כהן, שלומי ד"ר אבישלום, שרון ד"ר יו״ר:

 
00:80-01:80     Early emergency cerclage at nine weeks gestation in woman with 

repeated hysteroscopies due to recurrent asherman syndrome 
 חיפה ,"כרמל" הרפואי המרכז ,אוסטרובסקי לודמילה ד"ר

 
01:80-02:80     Two-step hysteroscopic removal of retained product of conception 

 ד"ר אירה רבינוביץ, בית חולים "יצחק שמיר", קמפוס אסף הרופא, צריפין
 

02:80-03:80     Long term outcome of MR guided focused ultrasound treatment and 
laparoscopic myomectomy for symptomatic uterine fibroids  

 השומר-תל שיבא, ע"ש רפואיה מרכזה ,ששון מור איה ד"ר
 

03:80-04:80     Hysteroscopy post-partum for retained products of conception: Should 
we wait longer? 

 השומר-תל שיבא, ע"ש הרפואי המרכז ,הדר-מור דניאל ד"ר
 

04:80-05:80     The effect of sub-cutaneous and intra-peritoneal anesthesia on post 
laparoscopic pain 

 חולון וולפסון, אדית ע"ש הרפואי המרכז ,גליק אוהד ד"ר
 

05:80-00:90     Laparoscopic transabdominal cerclage for prevention of preterm birth 
 ירושלים כרם",-עין "הדסה הרפואי המרכז ,דיאור אורי ד"ר

 
00:90-01:90     Highly exact detection and dissection of sentinel nodes in intermediate 

risk Endometrial Cancer with Indocyanine green (ICG) using the 
PinPoint laparoscopy 

 נהריה לגליל, הרפואי המרכז ,שרון אבישלום ד"ר
 

 מקרה לא שגרתי של אנדומטריוזיס מפושט עם מוקד גדול בצקום      01:90-02:90
 ד"ר דניאל מלחי, המרכז הרפואי "העמק", עפולה

 
02:90-03:90     Laparoscopic Hemihysterectomy of non-communicating uterine horn 

 חיפה ,רמב"ם הרפואי המרכז ,בולוס סרי ד"ר
 

03:90-04:90     Laparoscopic Sacrohysteropexy with Y-Mesh 
 ד"ר ויקטוריה קפוסטיאן, המרכז הרפואי "ברזילי", אשקלון

 
 אורח הרצאת :IIV מושב     10:00-03:10

 דוד-בן יהודה ד"ר אטלס, אילן ד"ר גמר, עופר פרופ'  יו״ר:
 

  Laparoscopy and Oncology - State of the Art & controversies 
Prof. Sven Becker, Professor and Director,  Dept. of Gynecology 
and Obstetrics, Division Head, University Hospital Frankfurt, 
Germany 
 



 

 

 בתערוכה וסיור קל כיבוד  03:10-00:11

 

 VIII: Surgery  Live  - Notes-v  מושב 00:11-03:12
 פנסקי מוטי פרופ'  מנחה:

 גולדשמידט חן ד"ר אריה,-בן אלון פרופ' לוין, ישי פרופ'    יו"ר:
 

      .Baekelandt Filip Jan Prof  :מנתח
             Dept. of Gynaecological Oncology and Endoscopy 

      Belgium Bonheiden, Hospital, Imelda              
              

 אורח הרצאת IX:    מושב 03:12-00:13
 ברקוביץ אלעד ד"ר קרנר, רם ד"ר קייס, מוחמד ד"ר    יו"ר:

 Acetate Ullipristal - ב בטיפול חידושים
Fernandez Hervé Prof. 

 פריז, ,Bicêtre האוניברסיטאי חולים בית וגינקולוגיה, למילדות השירות ראש
 צרפת

 
 ?2019 בשנת נמצאים אנו היכן -  X:  Morcellation Power  מושב 00:13-00:14

 ברנדס-קליין אורלי ד"ר משיח, רועי ד"ר רופא, גיא ד"ר    יו"ר:
 נהריה לגליל, רפואי מרכז שרון, לוםישאב ד"ר העמדה, נייר והצגת דיון

 
 בתערוכה וסיור צהרים ארוחת 00:14-00:15

 

 
 


